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Aiškinamoji pastaba
Tai yra darbinis dokumentas, kuriuo dalijamasi su Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA)
suinteresuotaisiais subjektais. Jis skirtas tik informacinėms reikmėms ir gali būti keičiamas. Šiame
dokumente pateikta informacija ir nuomonės priklauso jų autoriams ir nebūtinai atitinka oficialią ECHA
poziciją. Agentūra neatsako už šiame dokumente pateiktos informacijos naudojimą.

Įvadas
Šį atvejo tyrimą ECHA parengė įmonių ir valdžios institucijų atstovų padedama. Juo siekiama parodyti, kaip
tiekimo grandinės informacija, gauta vykdant su REACH ir CLP susijusius procesus, gali būti panaudota
siekiant padėti tolesniems naudotojams laikytis įpareigojimų pagal tam tikrus darbuotojų saugos, sveikatos
ir aplinkos apsaugos teisės aktus.
Šiuo darbu siekiama pagrįsti diskusiją su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais apie tai, kaip tolesni
pramoniniai naudotojai gali įmonės lygmeniu integruoti REACH ir CLP informaciją, kad būtų lengviau
laikytis įpareigojimų užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą. Atvejo tyrimas buvo įtrauktas į 2015 m.
balandžio mėn. vykusio praktinio seminaro su suinteresuotaisiais subjektais turinį; per šį seminarą tikėtasi
surinkti informaciją apie suinteresuotųjų subjektų poreikius ir tolesnės veiklos ir (arba) bendradarbiavimo
sritis1.
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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Pratarmė
Pramoninių įrenginių operatoriai, savo veikloje naudojantys chemines medžiagas, atlieka pagrindinį vaidmenį
užtikrindami, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai, o jų keliama rizika žmonių sveikatai ir
aplinkai būtų kontroliuojama. Tai darydami, jie turi laikytis įvairių aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir
sveikatos teisės aktų, taip pat REACH reglamento.
Čia pateikiame tolesnio naudotojo – paviršių dengimo ir (arba) apdorojimo pramonės srityje veikiančios
įmonės – atvejo tyrimą. Juo siekiama praktiškai ir tikroviškai parodyti, kada tiekimo grandinės informacija,
gauta vykdant su REACH ir CLP susijusius procesus, yra taikytina ir kaip ji gali būti panaudota siekiant padėti
įmonei laikytis įpareigojimų pagal pagrindinius darbuotojų saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės
aktus.
Iš šiame dokumente pateiktų pavyzdžių matyti, kaip galima panaudoti tiekimo grandinės informaciją. Tačiau
šie pavyzdžiai nėra išsamūs – juose nėra nustatyti ir aprašyti visi pagal minėtus teisės aktus numatyti
įpareigojimai arba visos informacijos panaudojimo galimybės.
Šiame atvejo tyrime aprašyta įmonė yra hipotetinė, o elektrolitinis dengimas nikeliu yra tik vienas iš
daugybės paviršių dengimo ir (arba) apdorojimo pramonėje vykdomų procesų. Panašiai ir šiame dokumente
nurodytos cheminės medžiagos sudaro tik dalį didelės šiame pramonės sektoriuje naudojamų cheminių
medžiagų ir mišinių įvairovės.
Šis atvejo tyrimas pasirinktas kaip tipinio proceso, kuriam vykstant naudojamos cheminės medžiagos, o įgyta
patirtis gali būti pritaikyta kituose pramonės sektoriuose, pavyzdys.
Atvejo tyrime remiamasi viešai prieinama informacija apie paviršių apdorojimo procesą, aprašytą pateikiant
bendruosius poveikio scenarijus ir saugos duomenų lapus. Rengiant Cheminės saugos ataskaitos/poveikio
scenarijaus (CSR/PS) veiksmų gaires2, siekiama pagerinti tiekėjų ir tolesnių naudotojų tarpusavio keitimąsi
tiekimo grandinės informacija apie saugų cheminių medžiagų naudojimą; tai apima projektus, kurių tikslas –
nustatyti poveikio scenarijų formos ir turinio derinimo gerąją patirtį. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šiame
atvejo tyrime aprašytų bendrųjų poveikio scenarijų forma ir turinys ne visais aspektais atitinka dabartines
aktualijas ir veiksmų gairėse aprašytą gerąją patirtį. Tačiau jame pateikiamos ištraukos, kuriose apibūdinama
esama informacija ir nurodoma, kokiuose dokumentuose ją galima rasti.
Atvejo tyrime pateiktų saugos duomenų lapų ir poveikio scenarijų šaltiniai
•
•
•
•

„Sigma Aldrich“: vandenilio fluorido rūgštis (2013 m.), nikelio chloridas (2012 m.)
„Nordkalk“: gesintos kalkės (2012 m.)
„Norilsk Nickel Harjavalta Oyl“ nikelio sulfatas (2012 m.), nikelio briketai (2013 m.)
„Nickel Consortia“: bendrieji poveikio scenarijai (BPS, 2014 m.)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap.

Turinys
A.

HIPOTETINIO NIKELIAVIMO CECHO IR JO VEIKLOS APRAŠYMAS

6

1.

BENDROSIOS APLINKYBĖS

6

2.

PROCESAI

7

2.1 Paviršių apdorojimas
2.2 Priežiūra		
3.

KONTROLĖS PRIEMONĖS
3.1 Aplinka			

4.

TEISINIAI REIKALAVIMAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGTA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

B.
6.

REACH reglamentas
Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva (2010/75/ES)
Cheminių veiksnių direktyva (Direktyva 98/24/EB, CVD)
Kontrolės priemonių hierarchija
Kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe direktyva (2004/37/EB, KMD)

10
10
12
13
13
14

5.1 Seveso direktyva
5.2 Gaminių direktyvos
5.3 Patvarieji organiniai teršalai

14
14
14

INFORMACIJOS NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI
PRAŠYMAS IŠDUOTI INTEGRUOTĄ LEIDIMĄ PAGAL PITD

CVD IR KMD RIZIKOS VERTINIMAS

DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS IR MOKYMAS
8.1 Teisiniai darbdavio įpareigojimai
8.2 REACH informacijos naudojimas rengiant mokymus

9.

9

14

7.1 Teisiniai darbdavio įpareigojimai
7.2 Rizikos darbo vietoje vertinimas
7.3 REACH informacijos naudojimas rizikos vertinime
8.

9

PASTABOS DĖL KITŲ TEISĖS AKTŲ

6.1 Teisiniai operatoriaus įpareigojimai
6.2 Reikalingi parametrai
6.3 REACH informacijos naudojimas prašyme
7.

7
9

KASDIENĖS VEIKLOS RIZIKOS VALDYMAS

15
16
16
16
17
23
23
24
25
33
33
34
41

1 PRIEDAS. TERMINŲ SĄRAŠAS

43

2 PRIEDĖLIS. INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS SUVESTINĖ LENTELĖ

43

3 PRIEDĖLIS. PATARIAMOS NAUDOTI INFORMACIJOS NUORODŲ SĄRAŠAS

45

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

6

A. Hipotetinio nikeliavimo cecho ir jo veiklos aprašymas
1. Bendrosios aplinkybės
Ši įmonė – tai mažoji įmonė (atitinkanti Europos Sąjungos MVĮ apibrėžtį3), įsikūrusi vienoje iš Europos
Sąjungos valstybių narių. Ji yra mašinų ir įrenginių gamintojų subrangovė. Įmonė atlieka dalių ir komponentų,
kurie vėliau naudojami surenkant mašinas, nikeliavimą.
Dalys, kurias reikia padengti nikeliu, yra įvairių formų ir dydžio; didžiausias galimas svoris – 2 metrinės tonos.
Pagrindinė medžiaga – plienas arba nerūdijantis plienas.
Įmonė naudojamas chemines medžiagas perka iš ES įsikūrusių tiekėjų, todėl pagal REACH reglamentą ji
laikoma tolesniu naudotoju. Ji netiekia cheminių medžiagų ar mišinių tolesniems naudotojams, todėl yra
vadinama galutiniu naudotoju. Įmonė nikeliavimo tirpalą ruošia maišydama įvairias chemines medžiagas. Tai
daroma eksploatavimo vietoje ir šis tirpalas skirtas pačios įmonės reikmėms. Nikeliavimo tirpalą paprastai
sudaro dejonizuotas vanduo, nikelio sulfatas, nikelio chloridas ir boro rūgštis.

1 PAV. NIKELIAVIMO CECHAS
3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm.
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Šis objektas yra nikeliavimo cechas, įsikūręs netoli didelio miesto esančiame pramoniniame rajone.
Dirbtuvėse yra viena gamybos linija, o bendras technologinių talpų tūris viršija 30 m3. Gamybos linijoje taip
pat yra talpa, skirta nikelio sluoksniui pašalinti, jeigu nikeliavimo proceso metu iškiltų problemų. Gamybos
zona ir visos technologinės talpos yra nusodintuve. Be gamybos linijos dirbtuvėse įrengti ir pagalbiniai, pvz.,
poliravimo ir suvirinimo, įrenginiai. Jose taip pat įrengtas nuosavas nuotekų valymo įrenginys. Dauguma
apdorojimo darbų atliekami rankomis. Paviršių apdorojimo tirpalai laikomi technologiniuose rezervuaruose.
Kitos cheminės medžiagos laikomos tam skirtoje cheminių medžiagų saugykloje.
Kursyvu parašytų techninių terminų apibrėžtis galima rasti 1 priedėlyje „Terminų sąrašas“.
Procesai ir pagrindiniai medžiagų srautai apibendrinti 1 pav.

2. Procesai
2.1

PAVIRŠIŲ APDOROJIMAS

Dalis, kurias reikia padengti nikeliu, į dirbtuves pristato rangovas. Prieš pakraunant ant gamybos linijos, jos
išpakuojamos ir paruošiamos. Šie paruošiamieji darbai apima patekimą į gamybos valdymo sistemą, vizualinę
apžiūrą, prireikus rankinį paviršių valymą tirpikliu (pakavimo medžiagų likučiams ar tepalams pašalinti) ir
maskavimą.
Tada ruošiniai rankiniu būdu kabinami ant pakabų ar dedami ant stovų, (prireikus) ekranuojami ir naudojant
tiltinį kraną užkeliami ant paviršių apdorojimo linijos Pakaba juda nuo rezervuaro prie rezervuaro pagal
gamybos specifikacijas.
Pirmojoje paviršių apdorojimo linijos atkarpoje (šarminis valymas ir rūgštinis valymas ir (arba)
dekapiravimas) ruošinio paviršius paruošiamas nikeliuoti (antroji linijos atkarpa). Tarp skirtingų proceso
etapų ruošinys demineralizuotu vandeniu skalaujamas atskirose skalavimo talpose arba rankiniu būdu virš
technologinės talpos, atsižvelgiant į proceso etapą.
Užbaigus nikeliavimo procesą, ruošiniai išskalaujami, nukeliami nuo pakabų ar stovų, maskavimas
pašalinamas ir ruošiniai paliekami džiūti. Visos šios užduotys atliekamos rankiniu būdu. Išdžiūvę ruošiniai
baigiami apdoroti poliruojant (jeigu reikia), patikrinama jų kokybė, jie supakuojami ir išsiunčiami atgal
rangovui. Poliravimo operacijos atliekamos kitoje dirbtuvių patalpoje.
Nikeliavimo procesui nepavykus, nors tai mažai tikėtina, ruošinys įdedamas į azoto rūgšties vonią, kurioje
nikelio sluoksnis pašalinamas cheminiu būdu. Paskui ruošinys grąžinamas į proceso pradžią.
2.1.1

Elektrolitinis dengimas nikeliu

Elektrolitinis dengimas nikeliu – tai procesas, kai nikelis ant ruošinio paviršiaus nusodinamas naudojant
tiesioginę elektros srovę, leidžiamą per nikeliavimo tirpalą.
Kad būtų užtikrintos norimos savybės, nikeliavimo tirpalas turi būti įkaitintas iki maždaug 50 °C.
Ruošinys prijungiamas kaip katodas, o nikelio gabalėliai (granulės ar briketai) naudojami kaip tirpūs anodai.
Veikiant į sistemą leidžiamai tiesioginei elektros srovei, anodai tirpale ištirpsta. Nikelio katijonai nikeliavimo
tirpale migruoja katodo link, yra ant jo redukuojami ir suformuoja metalinį nikelio sluoksnį (žr. toliau 2 pav.).
Vandenilio ir deguonies išskyrimas atitinkamai priklauso nuo katodo ir anodo efektyvumo. Katodo
efektyvumas paprastai siekia apie 90–97 proc., todėl dalis srovės sunaudojama susidarant vandenilio
dujoms. Anodo efektyvumas beveik visada sudaro 100 proc., todėl ant anodo paprastai išsiskiria labai mažai
deguonies arba neišsiskiria visai. Dėl didelio elektrodo efektyvumo dujų išsiskyrimas nikeliuojant yra labai
nedidelis.
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Optimaliam nikelio nusodinimui užtikrinti tirpalas mechaniškai suplakamas.

2 PAV.: ELEKTROLITINIO DENGIMO NIKELIU PRINCIPAS
ŠALTINIS: „NICKEL PLATING HANDBOOK“ (LIET. „ELEKTROLITINIO DENGIMO NIKELIU VADOVAS“), NIKELIO INSTITUTAS, 2014 M.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos pagrindinės įmonėje naudojamos cheminės medžiagos.
1 LENTELĖ. NAUDOJAMOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS

PROCESAS

NAUDOJAMOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS AR MIŠINIAI

Darbo etapas: paviršiaus paruošimas
Šarminis valymas

Natrio hidroksidas, natrio karbonatas

Rūgštinis valymas arba dekapiravimas

Sieros, vandenilio fluorido ir (arba) azoto rūgštys

Riebalų šalinimas

Acetonas

Maskavimas, izoliavimas

Lakas, vaškas

Darbo etapas: elektrolitinis dengimas nikeliu
Elektrocheminis nusodinimas (metalo šaltinis)

Nikelis

Elektrocheminis nusodinimas (priedai)

Nikelio sulfatas, nikelio chloridas, boro rūgštis, sieros rūgštis, nikelio
karbonatas, blizgodariai

Nuotekų valymas
pH reguliavimas, nusodinimas

Sieros rūgštis, natrio hidroksidas, gesintos kalkės
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2.2

PRIEŽIŪRA

2.2.1

Proceso tirpalų priežiūra

Nusodinto nikelio sluoksnio kokybei užtikrinti nikeliavimo tirpalas nuolat filtruojamas. Be to, įmonėje kas
savaitę atliekami visų įmonėje naudojamų paviršių apdorojimo tirpalų bandymai. Atliekama pagrindinių jonų ir
priemaišų kiekio analizė ir atitinkamai pakoreguojama tirpalų cheminė sudėtis.
2.2.2

Įrenginių priežiūra

Kiekvieną metų ketvirtį gamyba dienai sustabdoma įrenginių techninei priežiūrai atlikti. Įrenginiai
(technologinės talpos, cheminių vamzdynų ir siurblių sistema, oro ištraukimo sistema, elektros sistema,
cheminių medžiagų saugykla, vandens valymo įrenginiai ir t. t.) ištuštinami, išvalomi, apžiūrimi ir prireikus
suremontuojami.

3. Kontrolės priemonės
3.1

APLINKA

3.1.1

Oras

Įrenginio oro ištraukimo sistema veikia pagal išleidimo ir įleidimo principą. Oro srautas į gamybos zoną
įleidžiamas per priverstinio oro įleidimo kanalus, išdėstytus išilgai paviršių apdorojimo linijos, o ištraukiamas
per šonines traukos spintas, įrengtas palei abu ilguosius technologinių talpų šonus.
Dėl didelio katodo efektyvumo susidarantis tirpalo rūkas yra minimalus. Be to, oro ištraukimo sistemoje rūkui
šalinti įrengti drėgnieji dujų plautuvai.
Prieš nikeliavimo operacijas valant paviršius ir šalinant nuo jų riebalus (valant ruošinius rankiniu būdu),
susidaro nedidelis lakiųjų organinių junginių kiekis.
Įvairiems darbams reikalinga elektros energija tiekiama per komunalinę elektros energijos tiekimo sistemą.
Todėl įmonė neturi nuosavos elektros energijos gamybos sistemos ir į orą neišmeta jokių susijusių teršalų.
Poliravimo operacijos atliekamos atskiroje dirbtuvių patalpoje. Poliravimo staklės yra uždaros, o jose
įmontuota vietinė ištraukiamoji ventiliacija ir cikloninis dulkių surinktuvas.
3.1.2

Vanduo

Vykdant apdorojimo ir pagalbinę veiklą susidariusios nuotekos (skalavimo vanduo, įrenginių ir patalpų, pvz.,
grindų, plovimo vanduo), kurios negali būti pakartotinai panaudotos proceso metu, pirmiausia surenkamos
nusodintuve (tai yra atskiras, ne technologinių talpų nusodintuvas), o tada išsiurbiamos į eksploatavimo
vietoje įrengtą nuotekų valymo įrenginį. Nuotekos neutralizuojamos, o nikelio jonai nusodinami ir (arba)
atskiriami į nikelio hidroksido šlamą.
Po sedimentacijos vanduo iš šlamo pašalinamas filtrpresu – šlamas suslegiamas į nikelio hidroksido masę,
kurią, kad būtų išvengta dulkių susidarymo, turi sudaryti ne daugiau kaip 20–25 proc. sausosios medžiagos,
tada ši perkeliama į lanksčias vidutinio dydžio biralų talpyklas (didelius maišus). Maždaug du kartus per
metus dideli maišai išsiunčiami į specializuotą antrinio perdirbimo įmonę. Nuotekų valymo procesas yra iš
esmės automatizuotas. Tik keli veiksmai atliekami rankiniu būdu, pvz., hidroksido masė sudedama į didelius
maišus, dideli maišai pritvirtinami ir nuimami, paimami skaidrinto vandens mėginiai ir atliekama jų analizė
atitikties patikrai atlikti, kad būtų galima gauti aplinkosaugos leidimą.
Skaidrintas vanduo išleidžiamas į komunalinę kanalizaciją ir nukreipiamas į kanalizacijos valymo įrenginį.
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3.1.3

Dirvožemis

Tiesioginė dirvožemio tarša vykdant minėtus procesus nenumatoma, nes veikla vykdoma patalpose, o kad
būtų išvengta taršos, įrengtos fizinės užkardos. Gamybos zona ir visos technologinės talpos nusodintuve
išdėstytos taip, kad talpas būtų lengva patikrinti. Nusodintuve įrengta nuotėkio signalizacijos sistema, o jo
vidiniai paviršiai padengti cheminėms medžiagoms atsparia danga.
Galima antrinė tarša išlakomis (sausosiomis ar šlapiosiomis iškritomis).
3.1.4

Atliekos

Vykdant paviršių apdorojimo tirpalų priežiūros programą (žr. 2.2 skyrių „Priežiūra“), užtikrinama, kad tirpalai
išliktų reikiamos kokybės ir jų nereikėtų dažnai keisti. Kai šiuos tirpalus prireikia pakeisti, jie šalinami kaip
pavojingos atliekos. Be to, skirtingus atliekų srautus įmonė surenka atskirai.
3.1.5

Žmonių sveikata

Dirbdami patalpose, darbuotojai turi dėvėti cheminėms medžiagoms atsparius darbo drabužius, avėti
tokius batus ir būti su apsauginiais akiniais. Naudojant ant technologinių talpų įrengtas šonines traukos
spintas, sumažinamas darbo vietos oro užterštumas, taigi ir poveikis darbuotojams, atliekantiems įprastus
nikeliavimo darbus. Tuo įsitikinama kartą per metus atliekant oro kokybės patikrą.
Be to, atlikdami darbus, per kuriuos kyla apdorojimo tirpalų sąlyčio su oda rizika, darbuotojai naudoja
specialias pirštines (iš nitrilinio kaučiuko). Toks sąlytis su oda galimas dedant ir nuimant ruošinius, juos
skalaujant ir t. t. Panašios pirštinės taip pat naudojamos atliekant rankinius nuotekų valymo veiksmus.
Šalindami riebalus ir vykdydami proceso priežiūrą, darbuotojai, kaip nurodyta įmonės veiklos procedūrose,
naudoja specialias asmenines apsaugos priemones (AAP) (pvz., respiratorių ar nuo cheminių medžiagų
apsaugantį kostiumą).
Poliravimo operacijos atliekamos atskirame dirbtuvių skyriuje. Poliravimo staklės yra uždaros, o jose
įmontuota vietinė ištraukiamoji ventiliacija ir cikloninis dulkių surinktuvas. Pakartotinė oro cirkuliacija
nevykdoma.
Nikelio poveikis darbuotojams stebimas biologiškai, analizuojant nikelio koncentraciją darbuotojo šlapimo
mėginyje, kuris bent kartą per metus paimamas darbo savaitės ir darbo pamainos pabaigoje. Taip pat
atliekama metinė bendroji darbuotojų medicininė apžiūra.

4. Teisiniai reikalavimai, į kuriuos atsižvelgta
Įmonė turi teisinių įpareigojimų pagal REACH reglamentą ir kitas Europos Sąjungos (ES) direktyvas. Šiame
atvejo tyrime bus atsižvelgta tik į pagrindinius aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos teisės
aktus (Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (PITD), Cheminių veiksnių direktyvą (CVD) ir Kancerogenų
arba mutagenų poveikio darbe direktyvą (KMD). Į teisinius reikalavimus bus atsižvelgta bendruoju ES
lygmeniu, todėl nebus atsižvelgiama į galimus skirtumus, atsiradusius perkeliant direktyvas į nacionalinę
teisę.
4.1

REACH REGLAMENTAS

Įmonė chemines medžiagas savo veiklai vykdyti perka iš ES įsikūrusių tiekėjų, todėl pagal REACH reglamentą
ji laikoma tolesniu (galutiniu) naudotoju4. Įmonė nikeliavimo tirpalus ruošia maišydama įvairias chemines
medžiagas, tačiau tik savo reikmėms.
Bendrieji įmonės įpareigojimai pagal REACH reglamentą apibendrinti toliau pateiktoje 2 lentelėje.
4

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
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2 LENTELĖ. PAGRINDINIAI TOLESNIŲ DARBUOTOJŲ ĮPAREIGOJIMAI PAGAL REACH REGLAMENTĄ

ĮPAREIGOJIMAI PAGAL REACH REGLAMENTĄ

TAIKOMA

Veiksmų pagrindimas
dokumentais

Visi su REACH susiję veiksmai turėtų būti pagrįsti
dokumentais

Atskiroms arba mišinių sudėtyje
esančioms cheminėms medžiagoms

Bendravimas su tiekėjais

Pasidalykite informacija apie savo cheminių medžiagų
naudojimo būdus su tiekėjais ir taip užtikrinkite, kad
registruotojai apie šiuos naudojimo būdus žinotų prieš
įregistruodami chemines medžiagas. Iš tiesų tai nėra
privaloma, tačiau taip jūsų naudojimo būdas gali būti
įtrauktas į registracijos dokumentaciją. Šią užduotį jums
gali padėti atlikti jūsų sektoriaus organizacija.
Perduokite savo tiekėjui bet kokią naują informaciją
apie cheminės medžiagos keliamus pavojus arba rizikos
valdymo priemonių tinkamumą.

Atskiroms arba mišinių sudėtyje
esančioms cheminėms medžiagoms

Saugos duomenų lapas
(SDS)

Gavę saugos duomenų lapą (SDS), turite nustatyti ir
taikyti tinkamas darbuotojams ir aplinkai eksploatavimo
vietoje kylančios rizikos kontrolės priemones. Tai
padaryti jums gali padėti saugos duomenų lape pateikta
informacija. Jeigu cheminė medžiaga įregistruota,
patikrinkite, ar aprašytas jūsų cheminės medžiagos
naudojimo būdas.

Atskiroms arba mišinių sudėtyje
esančioms cheminėms medžiagoms,
kurioms reikalingas SDS. Tai reiškia,
kad:
1. cheminė medžiaga arba mišinys
atitinka cheminių medžiagų priskyrimo
pavojingoms kriterijus arba
2. pati cheminė medžiaga yra
patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
(PBT) arba labai patvari ir didelės
bioakumuliacijos (vPvB) arba
3. pati cheminė medžiaga yra įtraukta
į kandidatinį sąrašą dėl kitų priežasčių
nei 1-oji ir 2-oji.

Poveikio scenarijus

Gavę poveikio scenarijų su SDS, turite patikrinti, ar
poveikio scenarijuje aprašytas jūsų cheminės medžiagos
naudojimo būdas ir jos naudojimo sąlygos.
Jeigu sąlygos eksploatavimo vietoje atitinka gautą
poveikio scenarijų, jokių papildomų veiksmų nereikia, tik
reikia dokumentais pagrįsti atitiktį.
Jeigu ne, reikia imtis vieno iš šių veiksmų:
•
užtikrinkite, kad jūsų vykdoma veikla atitiktų
saugaus naudojimo sąlygas, kaip nurodyta poveikio
scenarijuje;
•
paprašykite tiekėjo jums pateikti poveikio scenarijų,
kuriame būtų aprašytos faktiškai jūsų taikomos
naudojimo sąlygos;
•
ieškokite kito tinkamo sprendimo ir nustokite
naudoti atitinkamą cheminę medžiagą;
•
ieškokite kito tos pačios cheminės medžiagos
tiekėjo, galinčio pateikti poveikio scenarijų, kuriame
būtų aprašytas jūsų cheminės medžiagos naudojimo
būdas;
•
atlikite savarankišką tolesnio naudotojo cheminės
saugos vertinimą (taikomos kelios išimtys).

Pačioms cheminėms medžiagoms:
1. kurios yra pavojingos arba yra PBT
ar vPvB ir
2. kurias registruodamas gamintojas
ir (arba) importuotojas nurodė, kad
jų pagamina arba importuoja 10 ar
daugiau tonų per metus.
Gali būti pateikiami mišinių sudėtyje
esančių cheminių medžiagų poveikio
scenarijai.

Autorizacija

Jeigu jūsų naudojama cheminė medžiaga įtraukta
į autorizacijos sąrašą, galite nuspręsti ją pakeisti
saugesne alternatyva arba užtikrinti, kad jūsų naudojimo
būdas būtų autorizuotas.
Jeigu naudojate į autorizacijos sąrašą įtrauktą cheminę
medžiagą, kuriai suteikta autorizacija, apimanti jūsų
tiekimo grandinėje taikomą naudojimo būdą, turite ECHA
pranešti apie šį naudojimo būdą ir laikytis į autorizaciją
įtrauktų sąlygų.

Visoms autorizuotinoms cheminėms
medžiagoms

Apribojimai

Jeigu jūsų naudojama cheminė medžiaga įtraukta į
apribojimų sąrašą, turite laikytis tai cheminei medžiagai
nustatytų sąlygų.

Visoms cheminėms medžiagoms,
kurioms taikomi apribojimai

Gaminių, kurių sudėtyje
yra į kandidatinį sąrašą
įtrauktų labai didelį
susirūpinimą keliančių
cheminių medžiagų
(SVHC), gamintojai

Turite savo klientams pateikti reikiamą informaciją, kad
jie galėtų saugiai naudoti šiuos gaminius.

Gaminiams, kurių sudėtyje yra SHVC
pripažintos cheminės medžiagos
koncentracija, didesnė nei 0,1 proc.
gaminio masės

Pastaba. Į šią lentelę neįtraukti tolesnių naudotojų, tiekiančių chemines medžiagas kitiems tolesniems
naudotojams, įpareigojimai.
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Įmonė gali tikėtis gauti visų pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių, naudojamų nikeliavimo proceso metu,
saugos duomenų lapą. Labai tikėtina, kad visos įmonės naudojamos cheminės medžiagos yra arba bus
įregistruotos pagal REACH reglamentą, tačiau nebūtinai bus pateikti jų visų poveikio scenarijai. Jeigu
cheminė medžiaga įregistruota, registracijos numeris turėtų būti nurodytas ir kitiems tiekimo grandinės
dalyviams.
Šiuo metu, kai rengiamos šios gairės, įmonės naudojamų cheminių medžiagų autorizuoti nereikia, o nikeliui ir
jo junginiams nustatytas apribojimas įmonės gaminamiems gaminiams netaikomas.
Boro rūgštis pripažinta labai didelį susirūpinimą keliančia medžiaga (SHVC) ir 2010 m. įtraukta į SHVC
kandidatinį sąrašą5, taip pat rekomenduojama ją 2015 m. įtraukti į autorizacijos sąrašą6. Gaminant
nikeliuotus gaminius, boro rūgšties liekanų koncentracija turėtų būti gerokai mažesnė nei 0,1 proc. gaminio
masės. Jeigu taip nėra, taikomi gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms nustatyti reikalavimai.
Šiame atvejo tyrime į šiuos reikalavimus neatsižvelgsime.
Autorizuotinų cheminių medžiagų arba cheminių medžiagų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašai nuolat
atnaujinami, todėl įmonė turėtų juos nuolat tikrinti.
4.2

PRAMONINIŲ IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ DIREKTYVA (2010/75/ES)

Įrenginys priklauso PITD I priedo 2.6 kategorijai: „Metalų arba plastinių medžiagų paviršių apdorojimas
elektrolizės arba cheminiais procesais, kai dengimo vonių tūris didesnis kaip 30 m3“. Todėl įmonei taikoma
PITD ir ji turi prašyti suteikti integruotą leidimą7 . Su organinių tirpiklių (acetonas naudojamas ruošinio
paviršiui valyti) naudojimu susijusios nuostatos bus įtrauktos į integruotą leidimą.
Pagrindiniai įpareigojimai, kurių turi laikytis įrenginių, įtrauktų į direktyvos I priedą, operatoriai:
• imamasi taršos prevencijos priemonių;
• taikomi geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB);
• nesukeliama didelė tarša;
• atliekos mažinamos, perdirbamos arba šalinamos taip, kad tarša būtų kuo mažesnė;
• užtikrinamas kuo didesnis energijos vartojimo efektyvumas;
• išvengiama avarijų ir apribojami jų padariniai;
• veiklai pasibaigus, eksploatavimo vietos atkuriamos.
Taikomas 2006 m. priimtas geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) informacinis dokumentas „Metalų ir
plastikų paviršių apdorojimas“8. Šiame GPGB informaciniame dokumente aprašyta daug į procesą integruotų
ir paskutiniame etape taikomų teršalų šalinimo metodų, kuriuos taikant sprendžiamos pagrindinės metalų ir
plastikų paviršių apdorojimo pramonės sektoriaus aplinkos apsaugos problemos. Šiam GPGB informaciniam
dokumentui dar nėra parengtas išvadų dėl geriausių prieinamų gamybos būdų dokumentas9.

5

Sprendimas 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.
Pagal integruotą požiūrį, išduodant leidimus, turi būti atsižvelgiama į visą įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, įskaitant, pvz.,
į orą, vandenį ir dirvožemį išmetamus teršalus, žaliavų naudojimą, energijos vartojimo efektyvumą, triukšmą, avarijų prevenciją ir
eksploatavimo vietos atkūrimą nutraukus įrenginio eksploatavimą. Direktyvos tikslas – užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį
apskritai. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm.
8

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

9 „GPGB išvados“, kaip apibrėžta 3 straipsnio 12 dalyje, yra dokumentas, į kurį įtrauktos GPGB informacinio dokumento dalys, o jose
išdėstytos išvados dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, jie aprašomi, pateikiama informacija jų pritaikymo galimybėms įvertinti,
nurodomas su geriausiais prieinamais gamybos būdais susijęs išmetamųjų teršalų lygis, susijusios stebėsenos priemonės, susiję
suvartojimo lygiai ir, prireikus, atitinkamos eksploatavimo vietos atkūrimo priemonės.
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4.3

CHEMINIŲ VEIKSNIŲ DIREKTYVA (DIREKTYVA 98/24/EB, CVD)

Įmonė chemines medžiagas10 naudoja savo procesams, todėl jai taikoma Cheminių veiksnių direktyva (CVD).
Cheminių veiksnių direktyvos tikslas – nustatyti būtiniausius reikalavimus, keliamus darbuotojų apsaugai nuo
rizikos saugai ir sveikatai, kylančios arba galinčios kilti dėl cheminių veiksnių, esančių darbo vietoje, poveikio
arba dėl darbo, susijusio su cheminiais veiksniais.
Direktyva nustatomi įpareigojimai valdžios institucijoms, darbdaviams bei darbuotojams ir numatoma ES
lygmeniu nustatyti orientacines ir privalomas ribines vertes darbo aplinkoje (OEL), taip pat biologines ribines
vertes.
Direktyvos II skirsnyje nustatyti su pavojingais cheminiais veiksniais, įskaitant cheminius veiksnius,
atitinkančius pripažinimo pavojingomis medžiagomis kriterijus pagal CLP reglamentą, susiję darbdavio
įpareigojimai11.
Pagrindiniai darbdavių įpareigojimai yra šie:
• nustatyti, kokių pavojingų cheminių veiksnių yra darbo vietoje;
• įvertinti bendrą visų darbo vietoje esančių pavojingų cheminių veiksnių keliamą riziką;
• taikyti bendruosius su pavojingais cheminiais veiksniais susijusios rizikos prevencijos principus, laikantis
kontrolės priemonių hierarchijos;
• taikyti specialias apsaugos ir prevencijos priemones, jeigu, atlikus vertinimą, nustatoma rizika darbuotojų
saugai ir sveikatai;
• nustatyti avarijų, incidentų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais taikytinas procedūras;
• teikti saugos informaciją ir rengti mokymus darbuotojams.
Darbdaviai taip pat turi vykdyti tinkamą darbuotojų sveikatos priežiūrą, jeigu, atlikus vertinimą, nustatoma
rizika sveikatai.
4.4

KONTROLĖS PRIEMONIŲ HIERARCHIJA

Pagal CVD riziką reikėtų pašalinti arba kuo labiau sumažinti imantis prevencinių priemonių tokia eilės tvarka:
pakeisti nepavojingu arba mažiau pavojingu cheminiu veiksniu;
kuo labiau sumažinti riziką taikant šias priemones eilės tvarka:
a) taikyti tinkamą darbo tvarką ir inžinerinės kontrolės priemones, naudoti tinkamą įrangą ir medžiagas, kad
būtų išvengta pavojingų cheminių veiksnių arba jie būtų kuo labiau sumažinti (pvz., uždarąjį procesą);
a) prie rizikos šaltinio naudoti kolektyvines apsaugos priemones (pvz., vietinę ištraukiamąją ventiliaciją);
a) naudoti individualios apsaugos priemones (pvz., asmeninės apsaugos priemones, AAP).
Tai darydamas, darbdavys turėtų naudotis tiekėjo pateikta saugos ir sveikatos informacija, pvz., atitinkamu
saugos duomenų lapu, kurį tiekėjas parengia pagal REACH reglamentą, kad būtų lengviau įvertinti pavojingų
cheminių veiksnių darbo vietoje keliamą riziką.

10 Pagal CVD „cheminis veiksnys“ – tai bet koks cheminis elementas arba junginys, grynas arba sumaišytas, esantis gamtoje arba
gaminamas, naudojamas arba išleidžiamas į aplinką (gali būti išleidžiamas ir kaip atlieka) atliekant bet kokį darbą, neatsižvelgiant į tai, ar
jis gaminamas tikslingai, ar ne, ir ar jis pateiktas rinkai, ar ne.
11 Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.
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4.5

KANCEROGENŲ IR MUTAGENŲ POVEIKIO DARBE DIREKTYVA (2004/37/EB, KMD)

Įmonė savo procesų metu naudoja chemines medžiagas, priskiriamas (1A ir 1B kategorijos) kancerogenams
(nikelio junginius, pvz., nikelio metalą, nikelio sulfatą ar nikelio chloridą), todėl turi laikytis KMD nustatytų
įpareigojimų.
KMD siekiama darbuotojus apsaugoti nuo rizikos sveikatai ir saugai, kylančios dėl kancerogenų arba
mutagenų poveikio darbe. Direktyva reglamentuojama veikla, kuri gali būti susijusi su cheminių veiksnių
poveikio rizika, nustatomi įpareigojimai valdžios institucijoms ir darbdaviams, taip pat būtiniausi reikalavimai
apsaugai užtikrinti, įskaitant ribines vertes.
Pagrindiniai darbdavių įpareigojimai yra panašūs į CVD nustatytus įpareigojimus, bet paprastai griežtesni,
daugiau dėmesio skiriama poveikio prevencijai, kuri užtikrinama pakeičiant pavojingus cheminius veiksnius
kitais, ribojant jų poveikį arba taikant technines priemones. Taip pat nustatyti keli papildomi reikalavimai,
susiję su kancerogeninėmis ir (arba) mutageninėmis medžiagomis (poveikį patiriančių darbuotojų apskaita,
tam tikros informacijos teikimas kompetentingos institucijos prašymu) ir numatyta dažniau konsultuotis su
darbuotojais ir (arba) jų atstovais.
Užtikrinti sveikatos priežiūrą raginama ir CVD, ir KMD, tačiau praktiškai ją organizuoti pagal nacionalinius
įstatymus ir (arba) taikomą praktiką palikta valstybėms narėms.

5. Pastabos dėl kitų teisės aktų
Kiti teisės aktai įmonei taip pat gali būti taikytini, atsižvelgiant į jos vykdomos veiklos mastą ir rūšį. Kai kurie
jų nurodyti šiame dokumente, tačiau nebus toliau aptariami atvejo tyrime.
5.1

SEVESO DIREKTYVA

Seveso direktyva (Direktyva 2012/18/ES) taikoma atsižvelgiant į pavojingų medžiagų kiekį objekte ir į
tai, kokiai kategorijai jos priskiriamos. Kuo didesnis pavojingų medžiagų kiekis objekte, tuo galiojančios
taisyklės griežtesnės (aukščiausios pakopos objektuose kontrolė griežtesnė, nes juose pavojingų medžiagų
kiekiai didesni nei žemesnių pakopų objektuose). Nurodytos kai kurių cheminių medžiagų konkrečios ribinės
vertės, tačiau daugelis ribinių verčių nustatytos pagal CLP reglamento (Reglamento (EB) Nr. 272/2008)
klasifikacijos kategorijas.
Seveso direktyva įrenginiui gali būti taikoma atsižvelgiant į pavojingų cheminių medžiagų kiekį eksploatavimo
vietoje ir į tai, kokiai kategorijai jos priskiriamos.
5.2

GAMINIŲ DIREKTYVOS

Direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos įmonei netaikoma, nes nikeliavimo paslaugos teikiamos
ne vartotojams, o pramonės klientams.
Direktyva 2006/42/EB dėl mašinų įmonei tiesiogiai netaikoma, nes ji dirba kaip subrangovė, todėl mašinų
negamina, nesurenka ir neteikia rinkai.
5.3

PATVARIEJI ORGANINIAI TERŠALAI

Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) ES įgyvendinami du tarptautiniai
aplinkos apsaugos susitarimai panaikinti tarptautiniu mastu pripažintų POT gamybą ir naudojimą (Stokholmo
konvencija dėl POT ir Protokolas dėl POT).
Elektrolitinio dengimo nikeliu pramonėje dažnai naudojama perfluoroktansulfonrūgštis (PFOS), taip pat
drėkinimo medžiagos ir rūko inhibitorius, kuriuo, vykstant nusodinimo procesui, slopinamas pavojingo rūko
išsiskyrimas iš elektroninio dengimo tirpalo. PFOS įtraukta į reglamento I priedą, tačiau jos naudojimui
dengimo metalu pramonėje taikomos specialios išimtys.
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B. Informacijos naudojimo pavyzdžiai
Saugos duomenų lapai (SDS) – pagrindinė priemonė, kuria, prieš atsirandant REACH reglamentui, buvo
suteikiama saugos informacija apie pavojingas chemines medžiagas ir mišinius. Tačiau dabar saugos duomenų
lapai tapo neatsiejama REACH reglamento dalimi, ir dėl tokio pasikeitimo šių dokumentų formatui ir turiniui
taikomi nauji reikalavimai.
Saugos duomenų lapai yra pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti, kad tiekėjai kitiems tiekimo grandinės
dalyviams pateiktų pakankamai informacijos ir būtų galima saugiai naudoti jų tiekiamas chemines medžiagas
ir mišinius.
Saugos duomenų lapuose pateikiama informacija apie cheminės medžiagos (arba mišinio) savybes ir jų
keliamus pavojus, naudojimo, šalinimo bei vežimo instrukcijos, taip pat pirmosios pagalbos, gaisrų gesinimo
ir poveikio kontrolės priemonės. Šią informaciją galima rasti pagrindinėje saugos duomenų lapo dalyje arba
pridedamuose poveikio scenarijuose (jeigu taikytina). Saugos duomenų lapų reikalavimai nustatyti REACH
reglamento II priede.
Tais atvejais, kai turimos informacijos apie chemines medžiagas nepakanka, nauja informacija gaunama
taikant REACH registracijos procesą ir vykdant įpareigojimą vertinti cheminių medžiagų keliamus pavojus.
Reikalavimas atlikti cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimą (jeigu taikytina) reiškia, kad, vertinant
poveikį ir rengiant poveikio scenarijus, atsižvelgiama į cheminių medžiagų naudojimo būdus ir naudojimo
sąlygas. Taigi SDS ir poveikio scenarijuose tolesniems naudotojams turi būti pateikta tinkama, aktuali ir
kokybiška informacija.
Jeigu pateikta informacija nėra tinkama arba tam tikros informacijos trūksta, tolesnis naudotojas visų pirma
turėtų kreiptis į savo tiekėją ir paprašyti paaiškinimo ar papildomos informacijos.
Yra ir kitų informacijos apie chemines medžiagas šaltinių (pvz., ECHA sklaidos portalas), kuriuos galima
panaudoti per tiekimo grandinę pateikiamai informacijai papildyti.
Verta atkreipti dėmesį į tai, kad svarbi saugos duomenų lapuose pateikiamos informacijos dalis gaunama
įgyvendinant CLP reglamentą (Reglamentą (EB) Nr. 272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo). Nuorodos į REACH informaciją likusioje dokumento dalyje apima informaciją, gautą
įgyvendinant ir REACH, ir CLP reglamentus.
Šiame skirsnyje nustatoma, kokia tolesniam naudotojui SDS ir poveikio scenarijuose pateikta informacija
gali būti naudinga vykdant įpareigojimus pagal pirmiau aprašytus kitų nei REACH reglamentas teisės aktų
pavyzdžius. Šis skirsnis nėra skirtas rekomendacijoms, kaip laikytis minėtų teisinių įpareigojimų, pateikti.
Kaip pavyzdžiai paimtos ištraukos iš „Nickel Consortia“ parengtų bendrųjų nikelio junginių poveikio scenarijų
(BPS)12 (2014 m. versijos) ir įvairių cheminių medžiagų tiekėjų pateiktų viešai skelbiamų saugos duomenų
lapų.
Kitaip nei SDS, poveikio scenarijų formatas nėra nustatytas teisės aktais, todėl gali būti informacijos
pateikimo skirtumų. Kad padėtų tolesniems naudotojams suprasti informaciją, kurią jie gali tikėtis pamatyti
poveikio scenarijuose, ECHA paskelbė tris anotuotus ES šablonus13, parengtus naudojant rekomenduojamą
formatą, sukurtą pagal įvairių suinteresuotųjų subjektų Cheminės saugos vertinimo / poveikio scenarijaus
(CSA/PS) veiksmų gaires14. Nuorodos į konkrečius poveikio scenarijaus skirsnius likusioje dokumento dalyje
teikiamos pagal šiuos šablonus.

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. Prašymas išduoti integruotą leidimą pagal PITD
Priminimas: šis skirsnis skirtas ne rekomendacijoms, kaip pateikti prašymą išduoti leidimą pagal PITD, teikti,
o parodyti, kaip REACH informacija gali būti panaudota rengiant prašymą išduoti leidimą pagal PITD.
6.1

TEISINIAI OPERATORIAUS ĮPAREIGOJIMAI

Pramonės subjektas turi pateikti prašymą išduoti leidimą pagal PITD dviem pagrindiniais atvejais:
1. pradėdamas vykdyti naują veiklą, kuriai taikoma PITD;
2. įvykus esminiams veiklos pokyčiams, dėl kurių taikoma PITD (leidimo atnaujinimas).
Be to, kompetentinga institucija turi persvarstyti ir atnaujinti leidimo turinį per terminą, kuris gali būti
nurodytas leidime. Operatorius paprastai turi pateikti panašų prašymą, skirtumas tik tas, kad galima
naudotis bet kokia iš pramoninės veiklos gauta informacija (pvz., stebėsenos ar patikrų duomenimis).
6.2

REIKALINGI PARAMETRAI

Pagrindiniai parametrai, kurių reikia norint pateikti prašymą išduoti integruotą leidimą pagal PITD, nustatyti
PITD 12 straipsnyje.

12 straipsnis. Prašymai dėl leidimų išdavimo
1. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad prašymuose dėl leidimo išdavimo būtų aprašomi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

įrenginys ir jo veiklos rūšys;
įrenginio naudojamos arba gaminamos žaliavos ir pagalbinės medžiagos, kitos medžiagos ir energija;
įrenginio teršalų išmetimo šaltiniai;
įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos;
kai taikoma, pradinės būklės ataskaita pagal 22 straipsnio 2 dalį;
iš įrenginio į kiekvieną aplinkos komponentą planuojamų išmesti teršalų pobūdis ir kiekis, taip pat
nustatytas reikšmingas išmetamų teršalų poveikis aplinkai;
g) siūloma technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai
neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti;
h) atliekų susidarymo įrenginyje prevencijos, parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir jų
naudojimo priemonės;
i) tolesnės numatytos priemonės, kad būtų įvykdyti 11 straipsnyje numatyti bendrieji ūkio subjekto
pagrindinių pareigų principai;
j) planuojamos teršalų išmetimo į aplinką stebėsenos priemonės;
k) pagrindinės prašymą pateikusio asmens apibūdintos alternatyvos siūlomai technologijai, gamybos
būdams ir priemonėms.

Į prašymą išduoti leidimą taip pat įtraukiama ne techninio pobūdžio pirmoje pastraipoje nurodytos išsamios
informacijos santrauka.
2.

Kai informacija, pateikta pagal Direktyvoje 85/337/EEB nustatytus reikalavimus, arba saugos ataskaita,
parengta pagal Direktyvą 96/82/EB, arba kokia nors kita informacija, kurios reikalaujama pagal kitus
teisės aktus, atitinka kurį nors 1 dalies reikalavimą, tą informaciją galima įtraukti į prašymą arba prie jo
pridėti.
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6.3

REACH INFORMACIJOS NAUDOJIMAS PRAŠYME

Įrenginio operatorius galės susipažinti su įrenginyje naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapais ir
poveikio scenarijais (jeigu taikytina). Jeigu pateiktame SDS trūksta informacijos, operatorius turėtų kreiptis į
savo tiekėją (-us) ir paprašyti pateikti trūkstamus duomenis.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad saugos duomenų lapai ir poveikio scenarijai skirti konkrečiai tiekiamai
cheminei medžiagai (medžiagai arba mišiniui) ir juose pateikiama su nustatytais tos medžiagos naudojimo
būdais susijusi informacija. Palyginimui, laikantis integruoto požiūrio pagal PITD, atsižvelgiama į visą
įrenginio veiklą. Toks konkrečios cheminės medžiagos ar mišinio pavojingumo vertinimas nenumatomas,
tačiau atsižvelgiama į įrenginio į aplinką išmetamų teršalų kiekį. REACH informacijoje neaprašomi vykstant
procesams išmetami teršalai ar dažnai GPGB informaciniuose dokumentuose nurodomos cheminių medžiagų
kategorijos ar suvestinės vertės. Bus reikalingos išsamios žinios apie savo pramoninius procesus ir kiti
informacijos šaltiniai (GPGB informaciniai dokumentai, techninė literatūra ir t. t.) – tai turėtų būti prašyme
pateikiamos informacijos pagrindas.
Tačiau saugos duomenų lapuose ir poveikio scenarijuose pateikiama informacija, rengiant prašymą išduoti
leidimą, gali būti naudojama toliau nurodytais būdais.

1. Aprašant
b) įrenginio naudojamas arba gaminamas žaliavas ir pagalbines medžiagas, kitas medžiagas ir energiją;
Saugos duomenų lapai yra pagrindinis informacijos šaltinis aprašant įrenginyje naudojamas chemines
medžiagas ir mišinius. Svarbi informacija, kaip antai produkto identifikatoriai, pavojingumo klasifikacija,
sudėtis, koncentracija, fizinės ir cheminės savybės ir t. t. (SDS 1, 2, 3 ir 9 skirsniai), gali lengvai būti
apibendrinta lentelėje arba surinkta duomenų bazėje ir pateikta kartu su prašymo dokumentais.
Operatorius gali ją papildyti bet kokia kita su chemine medžiaga ar mišiniu susijusia informacija (t. y.
cheminės medžiagos funkcija vykstant procesui, tiekėjo informacija, SDS gavimo data, reglamentavimo
būkle, su kitais teisės aktais susijusia informacija ir t. t.), kuri jam bus naudinga vykdant su cheminėmis
medžiagomis susijusios informacijos stebėseną ir kitais tikslais. Šiuo tikslu, ieškant papildomos informacijos,
gali būti naudingas ECHA sklaidos portalas. Tokios lentelės pavyzdys pateiktas 2 priedėlyje.

2. Aprašant
c)
d)
e)
f)
g)

įrenginio teršalų išmetimo šaltinius;
kai taikoma, rengiant pradinės būklės ataskaitą pagal 22 straipsnio 2 dalį;
iš įrenginio į kiekvieną aplinkos komponentą planuojamų išmesti teršalų pobūdį ir kiekį;
nustatytą reikšmingą išmetamų teršalų poveikį aplinkai;
planuojamas teršalų išmetimo į aplinką stebėsenos priemones.

SDS 2 ir 12 skirsniuose pateikiama pavojingumo klasifikacija ir ekologinė informacija gali padėti nustatyti
aplinkos apsaugai didžiausią pavojų keliančias chemines medžiagas ir mišinius. Iš SDS 9 skirsnyje aprašytų
fizinių ir cheminių savybių taip pat galima spręsti apie išmetamųjų teršalų patekimo į aplinką būdus (pvz.,
„dujos“ arba „smulkūs milteliai“, kalbant apie išlakas). Panašiai apie išlakų galimybę galima spręsti ir iš
įvairiuose SDS skirsniuose (pvz., 7 arba 8) pateikiamų patarimų dėl dulkių susidarymo.
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3 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 2 SKIRSNIO
INFORMACIJA APIE KLASIFIKACIJĄ

4 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 8 SKIRSNIO
RIBINĖS VERTĖS IR PATARIMAI DĖL DULKIŲ SUSIDARYMO
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5 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 12 SKIRSNIO
EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Be SDS pateiktų duomenų į įvairius aplinkos komponentus išleidžiamam cheminės medžiagos kiekiui
apskaičiuoti gali būti naudinga ir poveikio scenarijuje pateikta informacija, pvz., informacija apie cheminės
medžiagos išleidimą į aplinką arba jos išsiskyrimo spartą. Tai gali būti ypač naudinga, jeigu įmonė, pateikdama
prašymą išduoti leidimą (pvz., dėl naujo įrenginio), neturi matavimo duomenų.
Tačiau, norint visiškai suprasti pateiktą informaciją, reikia atsižvelgti į duomenų šaltinį (ar duomenys gauti
atlikus matavimus, ar sumodeliuoti).
Bendra informacija taip pat gali būti naudinga nustatant, ar į konkrečią cheminę medžiagą reikia atsižvelgti
rengiant pradinės būklės ataskaitą arba planuojant stebėsenos veiklą.
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6 PAV. IŠTRAUKA IŠ 2-OJO BPS „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. NIKELIO CHLORIDAS: ELEKTROLITINIS DENGIMAS, GALVANOPLASTIKA NAUDOJANT NIKELĮ, CHEMINIS DENGIMAS NIKELIU“

3. Aprašant
g) siūlomą technologiją ir kitus gamybos būdus, skirtus teršalų išmetimo iš įrenginio prevencijai arba,
jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.
Išplėstiniame saugos duomenų lape (SDS ir pridedamame poveikio scenarijuje) pateikiama išsamia
informacija apie veiklos sąlygas ir rizikos valdymo priemones gali būti papildomi kiti įrenginių aprašymo
informacijos šaltiniai (pvz., GPGB informacinis dokumentas), ypač pateikiant prašymą išduoti leidimą veiklos
pradžioje arba, pvz., atnaujinant leidimą, kad būtų įtrauktas naujas procesas.
Pavyzdžiui, poveikio scenarijuje gali būti pateiktos techninės sąlygos arba organizacinės priemonės (pvz.,
darbuotojų mokymas), kuriomis siekiama užkardyti arba riboti teršalų išleidimą, išmetimą ir išsiskyrimą
į aplinką. Kartu operatorius gali patikrinti, ar pasirinkta technologija atitinka poveikio scenarijuje
rekomenduojamą technologiją.

7 PAV. IŠTRAUKA IŠ 10-OJO BPS. „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. ELEKTROLITINIS DENGIMAS IR
GALVANOPLASTIKA NAUDOJANT NIKELĮ“

4. Aprašant
h) atliekų susidarymo įrenginyje prevencijos, parengimo pakartotinai naudoti, perdirbimo ir jų naudojimo
priemones.
Operatorius turėtų atsižvelgti į SDS 13 skirsnį, kuriame pateikiamos tinkamo atliekų valdymo gairės
arba tinkami cheminės medžiagos ar mišinio atliekų tvarkymo metodai. Prireikus taip pat reikėtų pateikti
rekomendacijas dėl užterštų pakuočių tvarkymo metodų.
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8 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 13 SKIRSNIO

9 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 13 SKIRSNIO

Į poveikio scenarijų taip pat įtrauktas skirsnis apie sąlygas ir priemones, susijusias su atliekų tvarkymu. Į šią
informaciją kartais įtraukiamos rekomendacijos dėl atliekų naudojimo arba perdirbimo, ji gali būti naudinga
aprašant įrenginyje naudojamas priemones.

10 PAV. IŠTRAUKA IŠ 10-OJO BPS. „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. ELEKTROLITINIS DENGIMAS IR
GALVANOPLASTIKA NAUDOJANT NIKELĮ“ IR IŠ 2-OJO BPS „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. NIKELIO
CHLORIDAS: ELEKTROLITINIS DENGIMAS, GALVANOPLASTIKA, CHEMINIS DENGIMAS“
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5.

Aprašant
k) pagrindines prašymą pateikusio asmens apibūdintas alternatyvas siūlomai technologijai, gamybos
būdams ir priemonėms.

Poveikio scenarijuje gali būti pateikta informacija apie kelis rizikos kontrolės metodus. Įmonė gali vieną iš jų
naudoti, o kitus nurodyti kaip alternatyvias technologijas.

11 PAV. IŠTRAUKA IŠ 2-OJO BPS „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. NIKELIO CHLORIDAS: ELEKTROLITINIS
DENGIMAS, GALVANOPLASTIKA, CHEMINIS DENGIMAS“

Jeigu operatoriaus naudojamoms cheminėms medžiagoms pagal REACH reglamentą taikomas
reguliuojamasis rizikos valdymo procesas (ypač autorizacija arba apribojimas), paraiškos autorizacijai gauti
dokumentacijoje arba apribojimų dokumentacijoje gali būti pateikta alternatyvų analizė.
Su šia informacija galima susipažinti ECHA svetainėje:
• paraiška autorizacijai gauti: http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Galima rasti tiesiogiai pasirenkant iš vykstančių konsultacijų sąrašo arba
naudojantis nuoroda į skyrių „Priimtos nuomonės ir ankstesnės konsultacijos dėl paraiškos autorizacijai
gauti“;
• apribojimas: http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Galima rasti tiesiogiai pasirenkant
iš vykstančių konsultacijų sąrašo arba naudojantis nuoroda į skyrių „Priimtos nuomonės“.
Tačiau tai galioja tik toms cheminėms medžiagoms, kurioms taikomos šios specialios priemonės. Daugiau
informacijos galima rasti pramonės sektoriaus GPGB informaciniuose dokumentuose. Ieškant pavojingų
medžiagų alternatyvų, taip pat gali būti naudingos viešosios svetainės, pvz., pakeitimo paramos portalas
(http://www.subsport.eu/).
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7. CVD ir KMD rizikos vertinimas
Priminimas: šis skirsnis skirtas ne rekomendacijoms, kaip atlikti rizikos vertinimą, teikti, o parodyti, kaip
REACH informacija gali būti panaudota vykdant šį procesą.
7.1

TEISINIAI DARBDAVIO ĮPAREIGOJIMAI

Darbdavys privalo nustatyti ir įvertinti pavojingų cheminių veiksnių darbuotojams keliamą riziką.
Atlikti šį rizikos vertinimą ir įgyvendinti prevencines priemones reikia prieš pradedant bet kokią naują
veiklą, taip pat jį reikia nuolat atnaujinti. Vertinimo peržiūra atliekama gavus stebėsenos (sveikatos,
poveikio ar techninius) rezultatus, kurie kelia susirūpinimą arba iš kurių matyti, kad įvyko reikšmingi darbo
sąlygų pokyčiai („reikšmingi pokyčiai“ pagal CVD, „bet kokie sąlygų pokyčiai, galintys turėti įtakos poveikiui
darbuotojams“ pagal KMD). Tai taip pat apima tokius pokyčius, kaip antai naują klasifikaciją pagal CLP
reglamentą, pagal kurią cheminė medžiaga priskiriama kancerogenams arba mutagenams.
CVD 4 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse pateikiamos tokios gairės:

4 straipsnis. Pavojingų cheminių veiksnių keliamos rizikos nustatymas ir įvertinimas
1. Vykdydamas Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus
įpareigojimus, darbdavys pirmiausia nustato, ar darbo vietoje yra kokių nors kenksmingų cheminių
veiksnių. Jeigu jų yra, jis įvertina visus šių cheminių veiksnių keliamus pavojus darbuotojų saugai ir
sveikatai, atsižvelgdamas į:
• jų pavojingąsias savybes;
• informaciją apie saugą ir sveikatą, kurią pateikia tiekėjas (pvz., atitinkamuose saugos duomenų lapuose
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006)15;
• poveikio lygį, rūšį ir trukmę;
• darbo sąlygas, kuriose dirbant patiriamas tokių veiksnių poveikis, bei jų kiekį;
• atitinkamos valstybės narės teritorijoje galiojančias profesinio poveikio ribines vertes arba biologines
ribines vertes;
• įgyvendintų arba planuojamų įgyvendinti prevencijos priemonių rezultatus;
• jeigu turima, jau atlikto sveikatos patikrinimo išvadas.

Iš tiekėjų ar kitų šaltinių darbdavys renka papildomą informaciją, reikalingą rizikai įvertinti. Jei reikia, toje
informacijoje pateikiami konkretūs rizikos vartotojui įvertinimai pagal ES teisės aktus, reglamentuojančius
cheminius veiksnius.
3. Įvertinant riziką, atsižvelgiama į tam tikrus bendrovėje arba bendrovės padalinyje atliekamus darbus,
tokius kaip priežiūra ir remontas, kai galima numatyti, jog, nepaisant visų techninių priemonių, tuos
darbus atliekantys darbuotojai gali būti smarkiai paveikti arba juos atliekant dėl kitų priežasčių
darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos lygis labai pablogėtų.
4. Jeigu dirbamas toks darbas, kurio metu darbuotoją veikia keli pavojingi cheminiai veiksniai, rizika
vertinama pagal visų cheminių veiksnių keliamos rizikos visumą.
Be to, KMD 3 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodoma:

3 straipsnis. Taikymo sritis – rizikos nustatymas ir įvertinimas
3. Vertinant riziką, atsižvelgiama į visas kitas poveikio veikimo kryptis, tokias kaip absorbcija odoje ir (arba)
per odą.
15 REACH reglamentas.
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4. Atlikdami rizikos įvertinimą, darbdaviai ypač atsižvelgia į visus padarinius tų darbuotojų saugai ir
sveikatai, kuriems gresia ypač didelis pavojus, ir, be kita ko, siekia neleisti šiems darbuotojams dirbti
vietose, kuriose jie gali susidurti su kancerogenais ar mutagenais.
Bendra pastaba.
Svarbu pažymėti, kad reikia atlikti visų darbo vietoje esančių pavojingų cheminių veiksnių rizikos vertinimą.
Pagal CVD 2 straipsnio a dalį „cheminis veiksnys“ – bet koks cheminis elementas arba junginys, grynas arba
sumaišytas, esantis gamtoje arba gaminamas, naudojamas arba išleidžiamas į aplinką (gali būti išleidžiamas ir
kaip atlieka) atliekant bet kokį darbą, neatsižvelgiant į tai, ar jis gaminamas tikslingai, ar ne, ir ar jis pateiktas
rinkai, ar ne. Ši apibrėžtis yra platesnė nei REACH reglamente pateikiama cheminės medžiagos apibrėžtis,
todėl REACH informacijoje neaprašomi visi darbo vietoje esantys cheminiai veiksniai, pvz., tokios vykstant
procesams gaunamos medžiagos kaip dulkės.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad SDS ir poveikio scenarijuose pateikiama su atskiromis cheminėmis
medžiagomis ar mišiniais susijusi informacija, o rizikos darbo vietoje vertinime turi būti įvertinta pavojingų
cheminių veiksnių visuma.
Be to, jau esamoje darbo vietoje, kurioje naudojamos kelios pavojingos cheminės medžiagos, sudarytos
sąlygos veikiausiai atitiks ne visas SDS ir poveikio scenarijuose aprašytas sąlygas. Įmonė turės suprasti, ar
jos vykdomi procesai ir taikomos atsargumo priemonės atitinka aprašytuosius atitinkamame (-uose) poveikio
scenarijuje (-uose), ir surasti būdą laikytis įvairių įpareigojimų:
• atlikti bendrą visų darbo vietoje esančių pavojingų cheminių veiksnių rizikos vertinimą;
• nustatyti rizikos valdymo priemones, tinkamas taikyti įvairioms proceso metu atliekamoms užduotims.
7.2

RIZIKOS DARBO VIETOJE VERTINIMAS

ES lygmeniu nėra privalomų taisyklių, kaip atlikti rizikos darbo vietoje vertinimą, tačiau 1996 m. Europos
Komisija paskelbė „Rizikos vertinimo darbo vietoje vadovą“16. Šis vadovas skirtas valstybėms narėms naudoti
arba savo nuožiūra pritaikyti, kad jame būtų teikiami patarimai, kaip atlikti rizikos vertinimą darbe. 2005 m.
Europos Komisija taip pat paskelbė leidinį „Neprivalomosios praktinės rekomendacijos dėl darbuotojų
sveikatos apsaugos ir saugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe“17. Šių praktinių gairių
tikslas – padėti valstybėms narėms parengti nacionalinės politikos nuostatas ir palengvinti nacionalinių
teisės aktų dėl darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo suderinimą su direktyvos reikalavimais.
Daugelis nacionalinių institucijų yra parengusios savo rekomendacijas ir priemones, skirtas padėti
darbdaviams.
Šiuose dokumentuose siūlomas toks požiūris į rizikos valdymą:
1. nustatyti pavojus ir rizikos grupei priklausančius asmenis;
2. vertinti riziką ir nustatyti pavojingiausias jos rūšis;
3. nuspręsti, kokių prevencinių veiksmų imtis rizikai pašalinti arba kontroliuoti;
4. imtis veiksmų, kad būtų nustatytos prevencinės ir apsaugos priemonės;
5. stebėti, ar rizikos vertinimas atitinka esamą padėtį, ir jį peržiūrėti siekiant užtikrinti, kad jis nebūtų
pasenęs.
Daugumoje įmonių šie veiksmai yra aplinkos, sveikatos ir saugos (ASS) funkcijos dalis ir rizikos vertinimo
peržiūros terminas nustatomas įmonės viduje. Kaip minėta pirmiau, įgyvendinant REACH reglamentą,
gaunama nauja informacija apie chemines medžiagas, kuri savo ruožtu perduodama tolesniems naudotojams.
Tolesniems naudotojams REACH reglamente nustatytiems įpareigojimams (žr. 2 lentelę), susijusiems su
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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saugos duomenų lapais ir poveikio scenarijais, taikomi atitinkami terminai. Taip į nuoseklų rizikos darbo
vietoje vertinimą ir į įmonės vidaus peržiūros ciklą įtraukiamas naujas elementas.
Tolesni naudotojai ir (arba) operatoriai turi įvertinti gaunamą naują informaciją, nustatyti, kokių veiksmų
reikia imtis, kad būtų užtikrinta atitiktis REACH reglamento reikalavimams, nustatyti šių veiksmų poveikį
CVD ir (arba) KMD numatytiems įpareigojimams ir prireikus juos įgyvendinti.
Pavyzdžiui, pasikeitus cheminės medžiagos pavojingumo klasifikacijai, gali prireikti pakeisti eksploatavimo
vietoje išmetamam teršalų kiekiui kuo labiau sumažinti taikomas rizikos valdymo priemones. Tokiu atveju,
prieš įgyvendinant pokyčius, turėtų būti atlikta procesų, kuriems vykstant naudojama atitinkama cheminė
medžiaga, rizikos vertinimo peržiūra. Atliekant šią peržiūrą, turėtų būti atsižvelgta į poveikio scenarijuje
aprašytas rizikos valdymo priemones.
Atliekant tokias peržiūras, kurios prireikus papildomos stebėsenos ar matavimų duomenimis, laikomasi
nuolatinio įpareigojimo, kad, taikant technines ir organizacines poveikio darbuotojams prevencijos
priemones, būtų toliau užtikrinama tinkama pavojingų cheminių medžiagų keliamos rizikos kontrolė.
7.3

REACH INFORMACIJOS NAUDOJIMAS RIZIKOS VERTINIME

Cheminių medžiagų tiekėjų pateiktuose saugos duomenų lapuose ir (prireikus) poveikio scenarijuose
pateikiama daug naudingos informacijos, kuri gali būti naudinga rengiant su pavojingomis cheminėmis
medžiagomis susijusią rizikos vertinimo dalį.
1 etapas. Pavojų ir rizikos grupei priklausančių asmenų nustatymas
Kaip aprašyta rizikos vertinimo darbe gairėse, pirmuoju etapu darbo vietoje ieškoma cheminių veiksnių,
galinčių pakenkti žmonių sveikatai, ir nustatoma, kurie darbuotojai gali patirti jų poveikį.
Toliau nurodyti saugos duomenų lapo skirsniai padės nustatyti, kurios cheminės medžiagos ar mišiniai kelia
didžiausią pavojų žmonių sveikatai, kokie yra galimi poveikio padariniai ir ar yra konkrečios darbuotojų
grupės, kurioms reikia papildomos apsaugos (pvz., užtikrinti, kad nėščios moterys nepatirtų cheminių
medžiagų, kurios gali pakenkti arba, kaip įtariama, kenkia negimusiam kūdikiui, poveikio).
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2 skirsnis. Pavojingumo klasifikacija, etiketės elementai ir pavojingumo frazės

12 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 2 SKIRSNIO

Gali būti svarbi ir 2.3 poskirsnyje pateikta informacija apie kitus pavojus, kurie nėra klasifikuojami.
8.1 skirsnis. Poveikio žmonėms ribinės vertės (kontroliniai parametrai)

13 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 8 SKIRSNIO
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9 skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

14 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 9 SKIRSNIO

11 skirsnis. Toksikologinė informacija ir glaustas toksikologinių simptomų ir poveikio, galinčių atsirasti dėl
sąlyčio su chemine medžiaga, aprašymas

15 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 11 SKIRSNIO
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SDS 3 skirsnyje taip pat bus pateikta daugiau informacijos apie cheminės medžiagos sudėtį ir nurodyta
įvairių mišinio sudedamųjų dalių klasifikacija.

16 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO VONIOS TIRPALAS“ 3 SKIRSNIO

Pavojus taip pat gali kilti dėl vykstančių cheminių medžiagų tarpusavio reakcijų arba tam tikromis sąlygomis.
Informaciją apie cheminės medžiagos stabilumą ir reaktyvumą galima rasti SDS 10 skirsnyje, o kartais
informacija apie nesuderinamumą taip pat pateikiama 7.2 skirsnyje.
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17 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 10 SKIRSNIO

18 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO BRIKETAI“ 7 SKIRSNIO

Antraštiniame poveikio scenarijaus skirsnyje pagalbinių darbuotojų apsaugos scenarijų aprašymas yra susijęs
su įvairiomis užduotimis, kurias darbuotojai atlieka naudodami cheminę medžiagą. Tai padės nustatyti visus
darbuotojus, kurie dirba su konkrečia chemine medžiaga, todėl gali patirti jos poveikį.

19 PAV. IŠTRAUKA IŠ 10-OJO BPS. „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. NIKELIO METALAS: ELEKTROLITINIS DENGIMAS NIKELIU IR GALVANOPLASTIKA NAUDOJANT NIKELĮ“
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2 žingsnis Rizikos vertinimas
Vertinant riziką, reikia apsvarstyti ir įvertinti poveikio tikimybę ir padarinių sunkumą.
Padarinių sunkumas priklausys nuo cheminių medžiagų būdingųjų savybių ir nuo galimos sąveikos su kitomis
tuo pačiu metu naudojamomis pavojingomis medžiagomis.
REACH informacija apie cheminių medžiagų būdingąsias savybes ir galimą sąveiką bei nesuderinamumą
pateikta 1 etape.
Faktinio poveikio tikimybė priklausys nuo:
• naudojimo modelio (panaudotų kiekių, naudojimo trukmės, dažnumo ir t. t.);
• bendro darbo organizavimo;
• naudotos įrangos ir technologijos;
• darbo procedūrų.
SDS 7 skirsnyje pateikiami patarimai dėl saugaus cheminių medžiagų tvarkymo ir laikymo, o SDS
8.2 skirsnyje aprašyta atitinkama poveikio kontrolė (inžinerinės kontrolės priemonės ir AAP).

20 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 7 IR 8.2 SKIRSNIŲ

21 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 7 IR 8.2 SKIRSNIŲ
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Be to, poveikio scenarijaus 2 skirsnyje pateikiama informacija apie veiklos sąlygas ir rizikos valdymo
priemones, kuriomis užtikrinama tinkama konkretaus cheminės medžiagos naudojimo būdo keliamos
rizikos kontrolė. Ši informacija yra glaudžiai susijusi su cheminės medžiagos naudojimu ir įrangos ir (arba)
technologijos parametrais.

22 PAV. IŠTRAUKOS IŠ 4-OJO BPS. „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. NIKELIO SULFATAS: ELEKTROLITINIS DENGIMAS NIKELIU, GALVANOPLASTIKA NAUDOJANT NIKELĮ IR CHEMINIS DENGIMAS NIKELIU“

3 žingsnis Sprendimų dėl prevencinių veiksmų priėmimas
Atlikus įmonėje naudojamų cheminių medžiagų 1 ir 2 etapo rizikos vertinimą, bus nustatytos ir įvertintos
konkrečios rizikos rūšys. Kad galėtų pasirinkti tinkamas priemones šiai rizikai pašalinti arba kontroliuoti,
įmonė turės:
• apsvarstyti kiekvienos cheminės medžiagos SDS ir poveikio scenarijuje pateiktą informaciją ir
• nustatyti rizikos valdymo priemones, tinkamas taikyti įvairioms proceso metu atliekamoms užduotims ir
naudojamoms medžiagoms, įskaitant proceso metu kylančią riziką.
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Į informaciją, pateikiamą poveikio scenarijuje su antrašte „Rekomendacijos tolesniam naudotojui, skirtos
įvertinti, ar jo vykdoma veikla nepažeidžiamos poveikio scenarijuje nustatytos ribos“, gali būti įtrauktos
lankstumo ribos, kuriomis galima vadovautis tikrinant, ar cheminės medžiagos naudojimo darbo vietoje
sąlygos atitinka rekomenduojamas poveikio scenarijuje, arba nuoroda, kuria naudojantis šiuo klausimu galima
rasti patarimą. Tai padės užtikrinti tinkamą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

23 PAV. HIPOTETINIS POVEIKIO SCENARIJAUS 4 SKIRSNIO TURINIO PAVYZDYS. ŠĮ PAVYZDĮ PARENGĖ ECHA, JO
FORMATAS ATITINKA POVEIKIO SCENARIJAUS ŠABLONUS18.

Be to, SDS 4 skirsnyje aprašytos pirmosios pagalbos priemonės (įskaitant priešnuodžius, kontraindikacijas ar
skubų gydymą, kuris turėtų būti teikiamas darbo vietoje) bus ypač naudingos padariniams mažinti atsitiktinio
poveikio atveju.

24 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „GESINTOS KALKĖS“ 4 KIRSNIO

18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats.
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8. Darbuotojų informavimas ir mokymas
8.1

TEISINIAI DARBDAVIO ĮPAREIGOJIMAI

PITD nėra konkretaus reikalavimo, kad operatoriai mokytų savo darbuotojus, tačiau GPGB informaciniame
dokumente „Metalų ir plastikų paviršių apdorojimas“ personalo mokymas, informuotumas ir kompetencija
aplinkos apsaugos vadybos požiūriu laikomas geriausio prieinamo gamybos būdo elementu, kuriuo
prisidedama prie įrenginio aplinkosauginio veiksmingumo užtikrinimo.
Laikydamasis bendro įpareigojimo visais su darbu susijusiais aspektais užtikrinti darbuotojų saugą ir
sveikatą, darbdavys privalo darbuotojams rengti tinkamus mokymus saugos ir sveikatos klausimais, visų
pirma teikti informaciją ir nurodymus19.
CVD (8 straipsnio 1 dalis) ir KMD (11 straipsnis) nustatyta, kokia informacija ir nurodymai turi būti teikiami
bei kokie mokymai turi būti rengiami darbuotojams ir (arba) jų atstovams ir kaip ta informacija turi būti
teikiama. Šiuose straipsniuose taip pat nurodyta, kada informaciją, nurodymus ar mokymų programą reikia
atnaujinti ar pakartoti. Būtina darbuotojams ir (arba) jų atstovams suteikti galimybę susipažinti su saugos
duomenų lapais.

CVD, 8 straipsnis. Darbuotojų informavimas ir mokymas
1. Nepažeisdamas Direktyvos 89/391/EEB 10 ir 12 straipsnių, darbdavys garantuoja, kad darbuotojai ir
(arba) jų atstovai:
• galėtų susipažinti su duomenimis, gautais remiantis šios direktyvos 4 straipsnio nuostatomis, ir kad jiems
būtų pranešama, jei iš esmės pakitus padėčiai darbo vietoje, tie duomenys pasikeičia,
• gautų informaciją apie darbo vietoje esančius kenksmingus cheminius veiksnius, t. y. kokie tai veiksniai,
kuo jie pavojingi darbo saugai ir sveikatai, kokios yra profesinio poveikio ribinės vertės, taip pat
informaciją apie kitas su tuo susijusias teisines nuostatas,
• būtų mokomi ir informuojami, kokių atsargumo priemonių ir veiksmų reikia imtis, norint apsisaugoti
patiems ir apsaugoti kitus darbuotojus darbo vietoje,
• galėtų susipažinti su visais saugos duomenų lapais, parengtais tiekėjų pagal Direktyvos 88/379/EEB
10 straipsnio ir Direktyvos 92/32/EEB 27 straipsnio nuostatas,
ir kad visa čia išvardyta informacija būtų:
• pateikiama tinkamai, atsižvelgiant į šios direktyvos 4 straipsnyje nurodytas rizikos įvertinimo išvadas.
Pateikimo būdas gali būti įvairus: žodiniai pranešimai, asmeninis mokymas ir instruktavimas, kartu
pateikiant rašytinę informaciją, priklausomai nuo minėtame straipsnyje reikalaujamo įvertinimo metu
išaiškintos rizikos pobūdžio ir dydžio,
• nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į kintančias aplinkybes.

2. Jeigu darbe pavojingiems cheminiams veiksniams naudojamos talpyklos ir vamzdynai nėra pažymėti
atitinkamais ženklais, kurių reikalaujama Bendrijos teisės aktuose dėl cheminių veiksnių ženklinimo
etiketėmis ir saugos ženklų, vartojamų darbo vietose, darbdavys, nepažeisdamas minėtuose teisės aktuose
numatytų išlygų, garantuoja, kad tų talpyklų ir vamzdžių turinys, jo pobūdis ir galimas pavojus būtų lengvai
atpažįstami.
3. Valstybės narės gali imtis priemonių, reikalingų garantuoti, kad darbdaviai turėtų teisę paprašę gauti
(geriausiai iš gamintojo arba tiekėjo) visą informaciją apie pavojingus cheminius veiksnius, kurios reikia
taikant šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį, jeigu tokios informacijos gamintojas arba tiekėjas teikti neprivalo
nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, nei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.
19 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo.
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KMD, 11 straipsnis. Informacija ir darbuotojų mokymas
1. Darbdavys imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) darbuotojų atstovai įmonėje
ar įstaigoje būtų visapusiškai ir tinkamai, visų pirma informuojant ir instruktuojant, mokomi remiantis visa
turima informacija apie:
a)
b)
c)
d)
e)

potencialų sveikatai gresiantį pavojų, įskaitant papildomą tabako keliamą riziką;
atsargos priemones, kurių reikia imtis poveikio prevencijai;
higienos reikalavimus;
apsauginių priemonių naudojimą ir apsauginės aprangos dėvėjimą;
veiksmus, kuriuos turės atlikti darbuotojai, įskaitant gelbėtojus, įvykus incidentams bei norint išvengti
incidentų.

Mokymas:
• pritaikomas atsižvelgiant į naują ar pakitusią riziką ir,
• jei reikia, periodiškai kartojamas.

2. Darbdaviai praneša darbuotojams apie įrenginius ir su jais susijusias talpyklas, kuriose yra kancerogenų
ar mutagenų, užtikrina, kad visos talpyklos, pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra kancerogenų ar mutagenų,
aiškiai ir įskaitomai ženklinami etiketėmis, o ant jų pritvirtinami lengvai pastebimi įspėjamieji ar pavojaus
ženklai.
8.2

REACH INFORMACIJOS NAUDOJIMAS RENGIANT MOKYMUS

Priminimas: šis skirsnis skirtas ne rekomendacijoms, kaip rengti ar vykdyti mokymus, teikti, o parodyti, kaip
REACH informaciją galima panaudoti šiai veiklai skatinti.
Kaip jau minėta, pagal CVD darbuotojams ir (arba) jų atstovams būtina suteikti galimybę susipažinti su
saugos duomenų lapais. Be to, vienas iš pagrindinių operatoriaus įpareigojimų pagal PITD – imtis būtinų
priemonių, kad būtų išvengta avarijų ir būtų apriboti jų padariniai.
Saugos duomenų lapuose ir poveikio scenarijuose pateikiama informacija, kuri, planuojant ir organizuojant
darbuotojų mokymą, gali būti panaudota cheminei saugai pagerinti, avarijų skaičiui sumažinti ir jų
padariniams apriboti.
Darbdavys savo nuožiūra sprendžia, kiek tie mokymai turi būti išsamūs ir kaip juos reikia organizuoti, tačiau
gali būti naudinga atskirti mokymą, kaip elgtis įprastomis darbo sąlygomis, ir mokymą, kaip reaguoti į
avarijas.
8.2.1

Įprastos darbo sąlygos

SDS 16 skirsnyje pateikiami bendro pobūdžio patarimai dėl bet kokio darbuotojų mokymo, skirto žmonių
sveikatos ir aplinkos apsaugai užtikrinti.

25 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „GESINTOS KALKĖS“ 16 SKIRSNIO

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

Šio SDS 2 skirsnyje aprašyti cheminės medžiagos ar mišinio keliami pavojai ir su šiais pavojais susiję
atitinkami įspėjimai. Etiketės elementai naudotojams padeda iš karto atpažinti pagrindinius pavojus ir
apsaugos priemones. Mokymai ypač reikalingi siekiant užtikrinti, kad darbuotojai atpažintų ir suprastų CLP
reglamentu nustatytas/įtrauktas naujas pavojingumo klases, piktogramas, pavojingumo ir atsargumo frazes.

26 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 2.1 IR 2.2 SKIRSNIŲ

7 skirsnyje pateikti tvarkymo ir laikymo nurodymai, susiję su 8.2 skyriuje nurodytomis apsaugos nuo cheminių
medžiagų poveikio priemonėmis, ir 13 skirsnyje pateikti šalinimo nurodymai turėtų būti saugaus darbuotojų
darbo su cheminėmis medžiagomis įprastomis darbo sąlygomis pagrindas.
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CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

27 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „GESINTOS KALKĖS“ 7 SKIRSNIO

28 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „GESINTOS KALKĖS“ 8.2 SKIRSNIO

29 PAV. 27 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „GESINTOS KALKĖS“ 13 SKIRSNIO

Poveikio scenarijaus skirsnyje, kuriame aprašytos įtakos poveikiui turinčios naudojimo sąlygos, pateikiama
svarbi informacija, susijusi su aplinkai saugaus naudojimo sąlygomis (kartais ši informacija pateikiama su
antrašte „Pagalbinis aplinkos apsaugos scenarijus“). Ši informacija gali būti naudinga mokymo tikslais.

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

30 PAV. IŠTRAUKOS IŠ 4-OJO BPS „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. NIKELIO SULFATAS: ELEKTROLITINIS
DENGIMAS NIKELIU, GALVANOPLASTIKA NAUDOJANT NIKELĮ IR CHEMINIS DENGIMAS NIKELIU“ 2.1 SKIRSNIO
„POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ“

Panašiai skirsnyje, kuriame aprašytos įtakos poveikiui darbuotojams turinčios naudojimo sąlygos, pateikiama
su saugaus naudojimo sąlygomis susijusi svarbi informacija, kurią galima įtraukti į mokymo veiklą.
Ši informacija kartais pateikiama su antrašte „Pagalbinis darbuotojų apsaugos scenarijus“.
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31 PAV. IŠTRAUKOS IŠ 4-OJO BPS „METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS. NIKELIO SULFATAS: ELEKTROLITINIS
DENGIMAS NIKELIU, GALVANOPLASTIKA NAUDOJANT NIKELĮ IR CHEMINIS DENGIMAS NIKELIU“ 2.2 SKIRSNIO„
POVEIKIO DARBUOTOJAMS KONTROLĖS PRIEMONĖS, SKIRTOS 4.2 PAGALBINIAM POVEIKIO SCENARIJUI“.

8.2.2

Reagavimas į avarijas (cheminių medžiagų poveikį, išsiliejimą, gaisrą)

SDS 4 skirsnyje aprašytos pirmosios pagalbos priemonės yra svarbios siekiant sumažinti atsitiktinio
poveikio padarinius ne tik nukentėjusiajam, bet kartais ir pirmąją pagalbą teikiančiam asmeniui.

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

32 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS“ 4 SKIRSNIO

Vykstant mokymams, svarbu atkreipti dėmesį į šio SDS 5 skirsnyje aprašytas netinkamas gesinimo
priemones ir specialius gaisro atveju cheminės medžiagos keliamus pavojus. Taip pat gali būti pateikiami
papildomi patarimai dėl liekanų šalinimo. Tai padės kuo labiau sumažinti padarinius ir išvengti pavojingų
reakcijų gesinant gaisrą patalpose, kur dirbama su cheminėmis medžiagomis.

33 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS“ 5 SKIRSNIO
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CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

SDS 6 skirsnyje aprašytos avarijų likvidavimo priemonės, taip pat pateikiama informacija apie asmenines
atsargumo priemones, naudotinas apsaugos priemones ir ekologines atsargumo priemones, kurių reikia imtis
atsitiktinio cheminių medžiagų išsiliejimo ar nutekėjimo atveju. Šie patarimai bus naudingi siekiant sumažinti
atsitiktinio cheminių medžiagų patekimo į aplinką padarinius aplinkai ir žmonių sveikatai.

34 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „VANDENILIO FLUORIDO RŪGŠTIS“ 6 SKIRSNIO

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

9. Kasdienės veiklos rizikos valdymas
Rizikos valdymas yra įprastos kasdienės veiklos dalis ir esminis PITD, CVD ir KMD aspektas. Juo siekiama
užtikrinti, kad veikla būtų valdoma pirmiausia įvertinant riziką, o tada imantis priemonių jai kontroliuoti.
Papildomas svarbus žingsnis – užtikrinti, kad vertinimas būtų peržiūrimas reguliariai arba prireikus jį
atnaujinti. Paprastai signalu, kad reikia atlikti peržiūrą, tampa procesų pokyčiai, vos neįvykusios avarijos ar
incidentai.
Paskatinti atlikti peržiūrą gali ir SDS bei poveikio scenarijuje pateikta nauja informacija. Pavyzdžiui,
cheminės medžiagos ar mišinio pavojingumo klasifikacijos pasikeitimas gali labai paveikti rizikos valdymo
priemones, todėl gali prireikti atnaujinti rizikos vertinimą arba netgi aplinkosaugos leidimą. Panašias
pasekmes gali turėti ir pasikeitę poveikio scenarijai.
Kai saugos duomenų lapas (ir, prireikus, poveikio scenarijus) pateikiamas tolesniam naudotojui, lengviausias
būdas patikrinti, ar šis dokumentas yra peržiūrėta versija, – pasižiūrėti pirmąjį SDS puslapį, kuriame turi būti
pateikta informacija apie atliktą peržiūrą.
SDS 16 skirsnyje nurodoma, kuriose vietose buvo padaryti ankstesnės SDS versijos pakeitimai. Tai padės
nustatyti, ar atlikti SDS pakeitimai turi kokios nors įtakos rizikos valdymui. Be to, jeigu nurodyti pakeitimai
nėra pakankamai aiškūs, galite tiekėjo paprašyti pateikti papildomus paaiškinimus.

35 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 1 SKIRSNIO

36 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „NIKELIO SULFATAS“ 16 SKIRSNIO
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5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

Pakeitimai 16 skirsnyje gali būti nurodomi skirtingai. Pirmiau pateiktame pavyzdyje tiekėjas nusprendė
pabraukti tuos dokumento elementus, kurie buvo pakeisti. Kitas pavyzdys pateiktas čia.

37 PAV. IŠTRAUKA IŠ SDS „GESINTOS KALKĖS“ 16 SKIRSNIO

Kad gauta informacija būtų veiksmingai tvarkoma, gali būti naudinga parengti naudojamos informacijos
nuorodų sąrašą. Toks sąrašas padeda nustatyti, kokia informacija naudotasi konkretiems teisiniams
įpareigojimams vykdyti. Informacijai pasikeitus, lengviau nustatyti pokyčių poveikį ir įgyvendinti atitinkamus
pakeitimus. Tokio sąrašo pavyzdys pateiktas 3 priedėlyje.

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

1 priedas. Terminų sąrašas
Galutinis naudotojas
Asmuo ar subjektas, kuris chemines medžiagas ar preparatus naudoja pramoninėje ar profesinėje veikloje
(pvz., ne vartotojas ar platintojas) ir netiekia jų tolesniems naudotojams.
Maskavimas
Maskavimas taikomas atliekant daugumą metalo apdailos operacijų, kai apdoroti reikia tik konkrečiai
apibrėžtą paviršiaus plotą ar dalį.
Ekranavimas
Ekranavimas atliekamas perteklinei srovei nukreipti nuo didelio srovės tankio vietų siekiant išvengti
perteklinio dangos sluoksnio susidarymo.
Pakaba
Pakaba (stovas) yra elektrai laidus prietaisas, kuriuo naudojantis dalys dengimo ciklo metu laikomos
fiksuotoje padėtyje. Šis prietaisas turi būti labai laidus, nes dalį reikia elektra sujungti su šyna ir nuolatinės
srovės maitinimo šaltiniu. Visas paviršius, išskyrus sąlyčio vietas, paprastai būna padengtas chemiškai
atspariu izoliaciniu plastiku.
Nusodintuvas
Duobė ar rezervuaras, į kurį suteka skysčiai.

2 priedėlis. Informacijos apie chemines medžiagas suvestinė
lentelė
Tai yra pavyzdinė lentelė, kurią įmonė gali parengti daliai svarbiausios informacijos, susijusios su įmonės
naudojamomis cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, apibendrinti. 6 stulpelyje pateikiamas pačios įmonės
veiklos, susijusios su cheminėmis medžiagomis, aprašymas. 7–11 stulpeliuose nurodoma, kaip įmonė pagal
Naudojimo būdų aprašymo gaires20 savo veiklą priskiria įvairioms naudojimo deskriptorių kategorijoms. Pagal
įmonės individualius poreikius gali būti įtraukta ir kita informacija (pvz., profesinio poveikio ribinės vertės,
tiekėjų kontaktiniai duomenys, SDS ir poveikio scenarijų gavimo data, cheminės medžiagos reglamentavimo
būklė pagal REACH reglamentą21, su kitais teisės aktais susijusi informacija, cheminės medžiagos kiekis
vietoje, informacija apie pakuotes, sektorinių naudojimo būdų žemėlapių kodai ir t. t.).
Tokioje suvestinėje pateikiama naudojamų cheminių medžiagų apžvalga, pagal kurią gali būti lengviau stebėti
pokyčius, pvz., gaunant atnaujintą saugos duomenų lapą ir poveikio scenarijus. Be to, prireikus galima lengvai
atsirinkti informaciją kitiems tikslams, pvz., rengiant prašymą išduoti leidimą pagal PITD, rizikos darbo
vietoje vertinimą ir t. t.

20 Skelbiant šias gaires, „Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijų“ R.12 skyrius „Naudojimo
aprašymas“ buvo peržiūrimas (jį numatyta paskelbti 2015 m. pabaigoje) http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment.
21 Pvz., ar cheminė medžiaga įtraukta į kandidatinį ar autorizacijos sąrašą ir kt.
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3 LENTELĖ. INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS SUVESTINĖ LENTELĖ

GESINTOS KALKĖS
SIEROS RŪGŠTIS

CHEMINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS

NIKELIO METALAS

KONC.

FORMA

CAS

KLASIFIKACIJA
(CLP REGLAMENTAS)

PAČIOS ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

7440-02-0

Odos jautr. 1 H317
Kanc. 2 H351
STKO PP 1 H370
Lėtinis toksiškumas
vandens organizmams
3 H412

Perkėlimas iš 50 kg cilindro
į apdorojimo vonią
Ruošinio nardinamasis
dengimas
Medžiagos laikymas, kai ji
nenaudojama

100

Kietos būsenos,
masyvus

PROCESO
KATEGORIJA
(PROK)

IŠLEIDIMO Į
PRODUKTO
FUNKCINĖ KATEGORIJA
APLINKĄ
KATEGORIJA
KATEGORIJA (IAK)

8a PROK
13 PROK

5 IAK

14 PK

Dengiamoji medžiaga

KONC.

FORMA

CAS

KLASIFIKACIJA
(CLP REGLAMENTAS)

PAČIOS ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1305-62-0

Odos dirg. 2 H315
Akių pažeid. 1 H318
STKO VP 3 H335

Perkėlimas iš 25 kg maišo į
apdorojimo vandeniu talpą
Maišymo etapas
Medžiagos laikymas, kai ji
nenaudojama

100

Kietos būsenos,
milteliai

PROCESO
KATEGORIJA
(PROK)

IŠLEIDIMO Į
PRODUKTO
FUNKCINĖ KATEGORIJA
APLINKĄ
KATEGORIJA
KATEGORIJA (IAK)

8a PROK
5 PROK

6b IAK

37 PK, 20 PK

pH reguliavimo medžiaga

KONC.

FORMA

CAS

KLASIFIKACIJA
(CLP REGLAMENTAS)

PAČIOS ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Odos ėsd. 1A H314

Perkėlimas iš vidutinio
dydžio talpyklos biralams į
apdorojimo vandeniu talpą
Maišymo etapas
Medžiagos laikymas, kai ji
nenaudojama

95-97

Skystis

7664-93-9

PROCESO
KATEGORIJA
(PROK)

IŠLEIDIMO Į
PRODUKTO
FUNKCINĖ KATEGORIJA
APLINKĄ
KATEGORIJA
KATEGORIJA (IAK)

PROC 8b
5 PROK

6b IAK

37 PK, 20 PK

pH reguliavimo medžiaga

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

3 priedėlis. Patariamos naudoti informacijos nuorodų sąrašas
Šioje lentelėje nurodyta, kur informacija pateikiama saugos duomenų lape, o siekiant užtikrinti, kad būtų
laikomasi atvejo tyrime aprašytų teisinių įpareigojimų, siūloma naudoti poveikio scenarijų.
Kai pateikiama atnaujinta informacija apie chemines medžiagas, tokia lentelė gali padėti įvertinti, į kuriuos
gautos informacijos pakeitimus reikia atsižvelgti.
INFORMACIJOS ŠALTINIS

PATARIMAS, KADA NAUDOTIS INFORMACIJA

Saugos duomenų lapas

Leidimas pagal PITD (b)

Pirmas puslapis, antraštė

Rizikos valdymas, gaunamos informacijos
įvertinimas

1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos ir (arba) mišinio ir bendrovės ir (arba)
įmonės pavadinimas
1.1 Produkto identifikatorius

Leidimas pagal PITD (b)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami
naudojimo būdai

Leidimas pagal PITD (b)

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
1.4 Pagalbos telefono numeris
2 SKIRSNIS. Pavojų identifikavimas

Rizikos vertinimas, 1 etapas

2.1 Cheminės medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Leidimas pagal PITD (b)
Leidimas pagal PITD (c, e, f, j)
Rizikos vertinimas, 1 etapas
Darbuotojų mokymas

2.2: Etiketės elementai

Rizikos vertinimas, 1 etapas
Darbuotojų mokymas

2.3 Kiti pavojai

Leidimas pagal PITD (b)
Rizikos vertinimas, 1 etapas

3 SKIRSNIS. Sudėtis ir (arba) informacija apie komponentus

Leidimas pagal PITD (b)
Rizikos vertinimas, 1 etapas

3.1 Cheminės medžiagos
3.2 Mišiniai
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir
specialaus gydymo reikalingumą
5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Rizikos vertinimas, 3 etapas
Darbuotojų mokymas
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INFORMACIJOS ŠALTINIS

PATARIMAS, KADA NAUDOTIS INFORMACIJA

5.1 Gesinimo priemonės

Darbuotojų mokymas

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Darbuotojų mokymas

5.3 Patarimai ugniagesiams
5.4 Papildoma informacija

Darbuotojų mokymas

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Darbuotojų mokymas

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios
pagalbos procedūros
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Rizikos vertinimas, 2 etapas
Darbuotojų mokymas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (ai)
8 SKIRSNIS. Poveikio prevencijos priemonės ir (arba) asmens apsauga
8.1 Kontrolės parametrai

Rizikos vertinimas, 1 etapas

Ribinės vertės darbo aplinkoje (OEL)
DNEL
Prognozuojamos poveikio nesukeliančios koncentracijos (PNEC)
8.2 Poveikio kontrolė

Leidimas pagal PITD (c, e, f, j)
Rizikos vertinimas, 2 etapas
Darbuotojų mokymas

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Leidimas pagal PITD (b)
Rizikos vertinimas, 1 etapas

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
9.2 Kita informacija
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas
10.1 Reaktyvumas

Rizikos vertinimas, 1 etapas

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PATARIMAS, KADA NAUDOTIS INFORMACIJA

10.2 Cheminis stabilumas
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
10.4 Vengtinos sąlygos
10.5 Nesuderinamos medžiagos
10.6 Pavojingi skilimo produktai
11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį

Rizikos vertinimas, 1 etapas
Rizikos vertinimas, 2 etapas

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Leidimas pagal PITD (c, e, f, j)

12.1 Toksiškumas
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
12.3 Bioakumuliacijos potencialas
12.4 Judumas dirvožemyje
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
14.4 14.4. Pakuotės grupė
14.5 Pavojai aplinkai
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC
kodeksą
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos
teisės aktai

Leidimas pagal PITD (h)
Darbuotojų mokymas
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5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją
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INFORMACIJOS ŠALTINIS

PATARIMAS, KADA NAUDOTIS INFORMACIJA

15.2 Cheminės saugos vertinimas
16 SKIRSNIS. Kita informacija
i) Nurodomi pakeitimai

Rizikos valdymas, gaunamos informacijos
įvertinimas

ii) Santrumpos ir akronimai
vi) Patarimai dėl mokymų
iv) Papildoma informacija

Darbuotojų mokymas

CSR/PS veiksmų gairės
5 veiksmų sritis. Pagalba galutiniams naudotojams tvarkant informaciją

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PATARIMAS, KADA NAUDOTIS INFORMACIJA

Poveikio scenarijus
PS pavadinimas (trumpas pavadinimas)
1. Pavadinimo skiltis

Rizikos vertinimas, 1 etapas

PS ir (arba) naudojimo būdo pavadinimas
Apimtis
2. Įtakos poveikiui turinčios naudojimo sąlygos
2.1 Pagalbinis aplinkos apsaugos scenarijus

Darbuotojų mokymas

Produkto (gaminio) savybės
Naudotas kiekis, naudojimo dažnis ir trukmė (arba pagal naudojimo
laikotarpį)

Rizikos vertinimas, 2 etapas

Techninės ir organizacinės sąlygos ir priemonės

Leidimas pagal PITD (g)
Leidimas pagal PITD (c, e, f, j)
Leidimas pagal PITD (k)

Sąlygos ir priemonės, susijusios su kanalizacijos valymo įrenginiu
Sąlygos ir priemonės, susijusios su atliekų tvarkymu (įskaitant gaminių
atliekas)

Leidimas pagal PITD (h)

Kitos sąlygos, turinčios įtakos poveikiui aplinkai
Papildomi patarimai dėl gerosios praktikos. Įpareigojimai pagal REACH
reglamento 37 straipsnio 4 dalį netaikomi.
2.2 Pagalbinis darbuotojų apsaugos scenarijus

Rizikos vertinimas, 2 etapas
Darbuotojų mokymas

Gaminio savybės
Naudotas (arba gaminių sudėtyje esantis) kiekis, naudojimo ir (arba)
poveikio dažnis ir trukmė
Techninės ir organizacinės sąlygos ir priemonės
Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsauga, higiena ir sveikatos
patikra
Kitos sąlygos, turinčios įtakos poveikiui darbuotojams
Papildomi patarimai dėl gerosios praktikos. Įpareigojimai pagal REACH
reglamento 37 straipsnio 4 dalį netaikomi.
3. Poveikio įverčiai ir nuoroda į jo šaltinį
3.1 Pagalbinis darbuotojų apsaugos scenarijus
3.2 Pagalbinis darbuotojų apsaugos scenarijus
4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, padedančios įvertinti, ar jis dirba
laikydamasis poveikio scenarijuje nustatytų ribų

Rizikos vertinimas, 3 etapas
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