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Notă explicativă
Acesta este un document de lucru pus la dispoziția părților interesate de Agenția Europeană pentru Produse
Chimice (ECHA). Documentul este destinat exclusiv utilizării în scopuri consultative și poate suferi modificări.
Informațiile și opiniile prezentate în acest document aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția oficială
a ECHA. Agenția Europeană pentru Produse Chimice nu răspunde de modul în care sunt utilizate informațiile
cuprinse în prezentul document.

Introducere
Prezentul studiu de caz a fost elaborat de ECHA cu sprijinul reprezentanților industriei și ai autorităților.
Documentul ilustrează situațiile în care informațiile generate în lanțul de aprovizionare conform regulamentelor
REACH/CLP pot fi folosite pentru a-i ajuta pe utilizatorii din aval să își îndeplinească obligațiile care le revin în
temeiul anumitor acte legislative privind securitatea în muncă, sănătatea și mediul.
Lucrarea de față își propune să sprijine discuțiile cu părțile interesate relevante referitoare la modalitatea în care
utilizatorii industriali din aval pot integra la nivelul întreprinderii informațiile generate conform regulamentelor
REACH și CLP, pentru a-și îndeplini mai ușor obligațiile de utilizare în siguranță a produselor chimice. „Studiul de
caz” a fost inclus în tematica unui atelier cu părțile interesate care a avut loc în aprilie 20151, cu scopul de a aduna
idei privind nevoile părților interesate și domeniile care necesită o activitate/cooperare suplimentară.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-use-ofreach-clp-information-at-industrial-sites
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Cuvânt înainte
Operatorii instalațiilor industriale care utilizează produse chimice în activitățile lor au un rol esențial în asigurarea
utilizării în siguranță a produselor chimice și în controlul riscurilor atât pentru sănătatea umană, cât și pentru
mediu. În acest sens, ei trebuie să respecte o serie de acte legislative privind mediul și securitatea și sănătatea în
muncă, precum și Regulamentul REACH.
Obiectul studiului de caz este o întreprindere cu statut de utilizator din aval care își desfășoară activitatea în
sectorul acoperirii/tratării suprafețelor. Studiul își propune să ilustreze, în mod practic și realist, situațiile în care
informațiile generate în lanțul de aprovizionare conform regulamentelor REACH/CLP se aplică și pot fi utilizate
pentru a ajuta întreprinderea să își îndeplinească obligațiile prevăzute de principalele acte legislative privind
securitatea în muncă, sănătatea și mediul.
Exemplele prezentate în acest document servesc la ilustrarea mai multor moduri în care se pot utiliza informațiile
transmise în lanțul de aprovizionare.  Exemplele nu își propun însă să identifice și să ilustreze exhaustiv toate
obligațiile sau posibilitățile de utilizare a informațiilor în conformitate cu aceste acte legislative.
Întreprinderea descrisă în prezentul studiu de caz este ipotetică, iar galvanizarea cu nichel este doar unul dintre
multele procese utilizate în sectorul acoperirii/tratării suprafețelor. În mod similar, produsele chimice prezentate
în acest document reprezintă doar o parte din gama largă de substanțe și amestecuri utilizate în acest sector
industrial.
Acest studiu de caz a fost ales pentru a exemplifica un proces tipic care utilizează produse chimice, iar
cunoștințele deprinse pot fi aplicate și în alte sectoare industriale.
Studiul de caz se bazează pe informații publice privind procesul descris de tratare a suprafețelor, inclusiv pe
scenarii generice de expunere și fișe cu date de securitate.  Ca parte a Foii de parcurs privind RSC/SE2, se
lucrează în prezent la îmbunătățirea modului în care furnizorii și utilizatorii din aval din lanțul de aprovizionare
își transmit informații cu privire la utilizarea în siguranță a produselor chimice. În acest sens, există proiecte
de identificare a bunelor practici pentru armonizarea formatului și conținutului scenariilor de expunere. Trebuie
precizat că scenariile generice de expunere utilizate în acest studiu de caz nu corespund în toate aspectele
evoluțiilor actuale și bunelor practici identificate în foaia de parcurs în ceea ce privește formatul și conținutul.
Totuși, sunt prezentate extrase din ele pentru a ilustra natura informațiilor disponibile și locul acestora în  diverse
documente.
Sursa fișelor cu date de securitate și a scenariilor de expunere prezentate în studiul de caz
•

Sigma Aldrich: Acid fluorhidric (2013), Clorură de nichel (2012)

•

Nordkalk: Var stins (2012)

•

Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Sulfat de nichel (2012), Brichete de nichel (2013)

•

Nickel Consortia: Scenarii generice de expunere (GES, 2014)
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A. Descrierea atelierului de nichelare ipotetic și a activităților
desfășurate în cadrul acestuia
1. Considerente generale
Compania este o întreprindere mică (potrivit definiției IMM-urilor din UE3), situată într-unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene. Întreprinderea este subcontractant pentru producătorii de mașini și echipamente. Activitatea
sa constă în nichelarea pieselor sau a componentelor care sunt apoi utilizate la asamblarea mașinilor.
Piesele care urmează să fie acoperite diferă ca geometrie și dimensiuni și au o greutate maximă de 2 tone
metrice. Materialul de bază este oțelul sau oțelul inoxidabil.
Întreprinderea achiziționează produse chimice pentru uz propriu de la furnizori cu sediul în UE, deci este utilizator
din aval conform Regulamentului REACH. În același timp, ea nu furnizează substanțe sau amestecuri mai departe,
deci este considerată utilizator final. Întreprinderea pregătește soluția de acoperire prin amestecarea mai multor
substanțe chimice. Acest proces se desfășoară local și este destinat uzului propriu. Soluția de acoperire este
compusă, de obicei, din apă deionizată, sulfat de nichel, clorură de nichel și acid boric.

FIGURA 1: PREZENTARE GENERALĂ A ATELIERULUI DE ACOPERIRI
3
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Amplasamentul este proiectat special pentru activități de nichelare și se află într-o zonă industrială, în vecinătatea
unui oraș mare. În atelier există o singură linie tehnologică, iar volumul total al cuvelor de tratare depășește 30 m3.
Linia include și o cuvă rezervată pentru îndepărtarea stratului de nichel în cazul în care apar probleme în timpul
procesului de acoperire. Zona de producție și toate cuvele de prelucrare se află într-un bazin colector. În plus față
de linia tehnologică, atelierul este dotat cu instalații auxiliare, precum instalațiile de lustruire și de sudare. Are și o
stație proprie de epurare a apelor uzate. Majoritatea sarcinilor legate de proces implică muncă manuală. Soluțiile
de tratare a suprafețelor sunt păstrate în cuvele de prelucrare. Alte produse chimice sunt depozitate în spații de
depozitare speciale.
Definițiile termenilor tehnici redactați cu caractere cursive se găsesc în anexa 1. Lista termenilor.
Fluxurile proceselor și materialelor principale sunt rezumate în figura 1.

2. Procese
2.1

TRATAREA SUPRAFEȚELOR

Piesele care urmează să fie acoperite sunt livrate la atelier de către contractant. Acestea sunt despachetate și
pregătite înainte de a fi încărcate pe linia tehnologică. Pregătirile presupun introducerea în sistemul de gestionare
a producției, verificarea vizuală, curățarea manuală a suprafețelor cu un solvent, dacă este necesar (pentru
îndepărtarea reziduurilor de material de ambalaj sau de grăsime), și mascarea.
Piesele de prelucrat sunt apoi încărcate manual pe suporturile de acoperire sau pe dispozitivele de fixare, sunt
ecranate (dacă este necesar) și ridicate la nivelul liniei de tratare a suprafețelor cu ajutorul unui pod rulant.
Suportul de acoperire este mutat de la o cuvă la alta în conformitate cu specificațiile de producție.
Prima secțiune a liniei de tratare a suprafețelor (curățare alcalină și curățare/decapare acidă) pregătește suprafața
piesei de prelucrat pentru procesul efectiv de acoperire (a doua secțiune a liniei). Clătirea piesei de prelucrat
cu apă demineralizată între diferitele etape are loc fie în cuve de clătire separate, fie manual deasupra cuvei de
prelucrare, în funcție de stadiul procesului.
După finalizarea procesului de acoperire, piesele de prelucrat sunt clătite, descărcate de pe suporturi sau
dispozitive de fixare, curățate de elementele de mascare și apoi lăsate la uscat. Toate aceste operațiuni se
realizează manual. Odată uscate, piesele sunt finisate prin șlefuire, dacă este necesar, verificate din punct
de vedere calitativ, ambalate și trimise înapoi la contractant. Operațiunile de lustruire se efectuează într-o altă
secțiune a atelierului.
În cazul puțin probabil al unui proces de acoperire nereușit, piesa de prelucrat este introdusă în baia de acid
azotic, unde stratul de nichel este îndepărtat chimic. După această etapă, piesa este trimisă înapoi la începutul
procesului.

2.1.1

Galvanizarea cu nichel

Galvanizarea cu nichel este un proces prin care nichelul este depus pe suprafața unei piese de prelucrat cu
ajutorul unui curent electric continuu care trece printr-o soluție de acoperire.
Pentru a obține proprietățile dorite, soluția de acoperire trebuie încălzită la aproximativ 50 °C.
Piesa de prelucrat are rol de catod, iar nichelul (sub formă de pelete sau brichete) este utilizat ca anod solubil. Sub
efectul curentului electric continuu cu care este alimentat sistemul, anozii se dizolvă în soluție. Cationii de nichel
din soluția de acoperire migrează spre catod și sunt reduși pe suprafața acestuia, formând stratul metalic de nichel
(a se vedea figura 2 de mai jos).
Producția de hidrogen și oxigen depinde de eficiența catodului, respectiv a anodului. Randamentul catodic este,
în mod normal, de aproximativ 90-97 %, prin urmare o parte din curent se consumă pentru formarea hidrogenului
gazos. Randamentul anodic este de 100 % aproape întotdeauna, iar la anod se degajă de obicei o cantitate
foarte mică de oxigen sau nu se degajă deloc. Datorită randamentului ridicat al electrodului, degajarea gazului în  
nichelare este minimă.
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Soluția este agitată mecanic, pentru a se asigura depunerea optimă a nichelului.

FIGURA 2: PRINCIPIUL GALVANIZĂRII CU NICHEL
SURSA: NICKEL PLATING HANDBOOK (MANUAL DE NICHELARE), NICKEL INSTITUTE, 2014

Principalele produse chimice utilizate în întreprindere sunt prezentate în tabelul de mai jos.
TABELUL 1: PRODUSE CHIMICE UTILIZATE

PROCES

SUBSTANȚE SAU AMESTECURI CHIMICE IMPLICATE

Pregătirea suprafeței piesei de prelucrat
Curățare alcalină

Hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu

Curățare sau decapare acidă

Acid sulfuric, fluorhidric și/sau azotic

Degresare

Acetonă

Mascare, oprire

Lac, ceară

Galvanizarea piesei
Galvanostegie (sursa de metal)

Nichel

Galvanostegie (aditivi)

Sulfat de nichel, clorură de nichel, acid boric, acid sulfuric, carbonat de
nichel, înălbitori

Epurarea apelor uzate
Ajustarea pH-ului, precipitare

Acid sulfuric, hidroxid de sodiu, var stins
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2.2

ÎNTREȚINERE

2.2.1

Monitorizarea soluțiilor tehnologice

Pentru a garanta calitatea stratului de nichel depus, soluția de nichelare este supusă unei filtrări continue. În plus,
toate soluțiile de tratare a suprafețelor utilizate în cadrul întreprinderii sunt testate săptămânal la nivel intern. Se
analizează conținutul de ioni majori și de impurități, iar compoziția chimică a soluțiilor este ajustată corespunzător.

2.2.2

Întreținerea instalațiilor

O dată pe trimestru, producția este oprită timp de o zi pentru executarea operațiilor de întreținere. Instalațiile
(cuvele de tratare, conductele și sistemele de pompare a produselor chimice, sistemul de evacuare a aerului,
instalația electrică, depozitul de produse chimice, instalațiile de epurare a apei etc.) sunt golite, curățate, verificate
și reparate dacă este necesar.

3. Măsuri de control
3.1

MEDIU

3.1.1

Aer

Evacuarea aerului din instalație se face prin intermediul unui sistem în contratimp. Fluxul de aer este introdus în
zona de producție prin conducte de admisie forțată a aerului amplasate de-a lungul liniei de tratare a suprafețelor,
iar extragerea aerului este realizată prin hotele de evacuare laterale instalate de-a lungul ambelor laturi lungi ale
cuvelor de tratare.
Datorită randamentului catodic ridicat, ceața de soluție generată este minimă. În plus, sistemul de extracție a
aerului este dotat cu epuratoare umede pentru a îndepărta orice urmă de ceață.
Operațiunile de degresare și curățare a suprafețelor (ștergerea manuală a pieselor de prelucrat) înainte de
începerea operațiunilor de acoperire generează într-o mică măsură compuși organici volatili.
Energia electrică necesară pentru diferitele activități este furnizată de sursa de alimentare municipală. Prin urmare,
întreprinderea nu are un sistem propriu de generare de energie care să genereze emisii în aer.
Operațiunile de lustruire au loc într-o secțiune separată a atelierului. Mașinile de lustruit se află în incinte închise și
sunt dotate cu sistem local de ventilație prin aspirație și cu un colector de praf de tip ciclon.

3.1.2

Apă

Apele uzate generate de proces și de activitățile auxiliare (clătire cu apă, spălarea instalațiilor, de exemplu a
pardoselilor) și care nu pot fi reutilizate în proces sunt colectate mai întâi într-un bazin colector (separat de
colectorul cuvelor de proces) și apoi sunt pompate în stația de epurare a apelor uzate din amplasament. Apele
uzate sunt neutralizate, iar ionii de nichel sunt precipitați/separați în nămolul de hidroxid de nichel.
După sedimentare, nămolul este deshidratat cu ajutorul unei prese de filtrare, rezultând o turtă de hidroxid de
nichel cu cel mult 20-25 % material uscat, pentru a se evita generarea de praf, după care este transferat în
recipiente vrac intermediare flexibile (saci mari). Aproximativ de două ori pe an, acești saci mari sunt trimiși la
o unitate specializată de reciclare. Procesul de epurare a apelor uzate este în cea mai mare parte automatizat.
Numai câțiva pași se efectuează manual, și anume transferul turtelor de hidroxid în saci mari, cuplarea/decuplarea
sacilor, prelevarea de probe și analizarea apei de limpezire pentru verificarea conformității cu autorizația de mediu.
Apa de limpezire este deversată în rețeaua de canalizare municipală și trimisă către stația de epurare a apelor
uzate municipale.
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3.1.3

Sol

Nu se preconizează o contaminare directă a solului în urma proceselor, deoarece activitățile se desfășoară în
interior și sunt instalate bariere fizice care previn contaminarea. Zona de producție și toate cuvele de prelucrare
sunt situate în bazinul colector, astfel încât pot fi verificate cu ușurință. Bazinul colector este dotat cu un sistem de
alarmă în caz de scurgeri, iar suprafețele sale interioare sunt acoperite cu un strat rezistent chimic.
Contaminarea secundară este posibilă prin emisiile în aer (depunere uscată sau umedă).

3.1.4

Deșeuri

Programul de monitorizare a soluțiilor de tratare a suprafețelor (a se vedea secțiunea 2.2 Întreținere) asigură
menținerea soluțiilor la nivelul de calitate necesar, nefiind nevoie ca acestea să fie înlocuite frecvent. Ocazional,
atunci când soluțiile trebuie să fie înlocuite, acestea sunt eliminate ca deșeuri periculoase. În plus, întreprinderea
colectează separat diferitele fluxuri de deșeuri.

3.1.5

Sănătate umană

Lucrătorii poartă articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de protecție a ochilor rezistente chimic în timp ce
lucrează în incintă. Utilizarea hotelor de evacuare laterale montate pe cuvele de prelucrare contribuie la reducerea
contaminării aerului la locul de muncă și, prin urmare, a expunerii lucrătorilor în timpul activităților obișnuite de
acoperire. Acest lucru este confirmat și de monitorizarea aerului efectuată anual.
În plus, lucrătorii folosesc mănuși speciale (din cauciuc nitrilic) atunci când efectuează activități care prezintă un
risc de contact direct al pielii cu soluțiile de tratare. Un astfel de contact este posibil în timpul încărcării/descărcării
pieselor de prelucrat, al clătirii etc. Lucrătorii poartă mănuși similare și în timpul efectuării etapelor manuale
ale tratării apelor uzate. În timpul activităților de degresare și al activităților de întreținere, lucrătorii folosesc
echipament individual de protecție specific (de exemplu, mască de gaze sau costum chimic), conform procedurilor
operaționale ale întreprinderii.
Operațiunile de lustruire se efectuează într-o secțiune diferită a atelierului. Mașinile de lustruit se află în incinte
închise și sunt dotate cu sistem local de ventilație prin aspirație și cu un colector de praf de tip ciclon. Aerul nu este
recirculat.
Expunerea lucrătorilor la nichel este monitorizată prin teste biologice, analizându-se conținutul de nichel dintr-o
probă de urină a lucrătorului luată cel puțin o dată pe an, la sfârșitul săptămânii de lucru și al turei de lucru. În plus,
lucrătorii beneficiază de un control medical general anual.

4. Cerințe legale avute în vedere
Întreprinderii îi revin anumite obligații legale conform Regulamentului REACH și altor directive ale Uniunii
Europene (UE). În acest studiu de caz vor fi luate în considerare doar actele legislative principale privind mediul
și securitatea și sănătatea în muncă (directivele DEI, DAC și DCM). Cerințele legale vor fi luate în considerare la
nivelul generic al Uniunii Europene, deci nu se vor avea în vedere posibile diferențe care rezultă din transpunerea
directivelor la nivel național.

4.1

REACH

Întreprinderea se aprovizionează cu produse chimice pentru activitățile sale de la furnizori cu sediul în UE, deci
este utilizator din aval conform Regulamentului REACH4.  Întreprinderea pregătește soluții de acoperire prin
amestecarea a diverse substanțe chimice, dar acest lucru se face numai pentru uz propriu.
Obligațiile generice ale întreprinderii conform Regulamentului REACH sunt prezentate pe scurt în tabelul 2 de mai
jos.

4

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
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TABELUL 2: PRINCIPALELE OBLIGAȚII ALE UTILIZATORILOR DIN AVAL CONFORM REGULAMENTULUI REACH

OBLIGAȚII PREVĂZUTE DE REGULAMENTUL REACH

SE APLICĂ PENTRU

Documentarea acțiunilor

Toate acțiunile asociate Regulamentului REACH trebuie să
fie documentate

Toate substanțele, în stare pură sau în
amestecuri

Comunicarea cu furnizorul

Informați solicitanții înregistrării despre utilizările pe care
le dați substanțelor înainte ca aceștia să le înregistreze,
comunicând cu furnizorii dumneavoastră. Acest lucru este,
de fapt, opțional, dar în acest mod utilizarea dumneavoastră
poate fi inclusă în înregistrare. Organizația de profil din
sectorul dumneavoastră poate fi în măsură să vă ajute în
această sarcină.
Comunicați-i furnizorului orice informații noi privind
pericolele prezentate de substanță sau privind adecvarea
măsurilor de administrare a riscurilor.

Toate substanțele, în stare pură sau în
amestecuri

Fișa cu date de securitate
(FDS)

Atunci când primiți fișe cu date de securitate (FDS), trebuie
să identificați și să aplicați măsurile corespunzătoare pentru
a asigura un control adecvat al riscurilor la locul de utilizare,
atât pentru lucrători, cât și pentru mediu. Informațiile din
fișa cu date de securitate vă pot ajuta în acest sens. Dacă
substanța a fost înregistrată, verificați dacă utilizarea
dumneavoastră este prevăzută.

Substanțele, în stare pură sau în
amestecuri, pentru care este necesară
o fișă cu date de securitate. Aceasta
înseamnă că:
1.  substanța sau amestecul îndeplinește
criteriile de clasificare ca fiind substanță
periculoasă sau amestec periculos sau
2.  substanța (ca atare) este substanță
persistentă, bioacumulativă și toxică
(PBT) sau substanță foarte persistentă și
foarte bioacumulativă (vPvB) sau
3.  substanța (ca atare) este inclusă
pe lista substanțelor candidate din alte
motive decât cele indicate la punctul 1.
sau 2.

Scenariul de expunere

La primirea unui scenariu de expunere împreună cu fișa
cu date de securitate, trebuie să verificați dacă scenariul
de expunere este aplicabil în cazul utilizării pe care o dați
substanței și condițiilor dumneavoastră de utilizare.
În cazul în care condițiile de la locul de utilizare corespund
scenariului de expunere, nu sunt necesare alte acțiuni, cu
excepția documentării acestui fapt.
În caz contrar, trebuie să luați una dintre următoarele
măsuri:
•
Adaptați-vă activitățile pentru a corespunde condițiilor
de utilizare în siguranță specificate în scenariul de
expunere.
•
Rugați-vă furnizorul să vă transmită un scenariu de
expunere care să prevadă condițiile dumneavoastră
reale de utilizare.
•
Căutați o soluție alternativă adecvată și opriți utilizarea
substanței în cauză.
•
Căutați un alt furnizor al aceleiași substanțe, care să vă
transmită o fișă cu date de securitate cu un scenariu de
expunere aplicabil în cazul utilizării dumneavoastră.
•
Efectuați propria evaluare a securității chimice a
utilizatorului din aval (se aplică unele excepții).

Substanțele ca atare care:
1.  sunt periculoase sau persistente,
bioacumulative și toxice sau foarte
persistente și foarte bioacumulative și
2.  au fost înregistrate de producător/
importator pentru cantități mai mari sau
egale cu 10 tone pe an.
Se pot furniza scenarii de expunere și
pentru substanțele în amestecuri.

Autorizarea

Dacă folosiți o substanță inclusă pe lista de autorizare,
puteți decide să o înlocuiți cu o alternativă mai sigură sau să
vă asigurați că utilizarea dumneavoastră este autorizată.
Dacă utilizați o substanță inclusă în lista de autorizare,
pentru care s-a acordat o autorizație care include utilizarea
dumneavoastră în cadrul lanțului dumneavoastră de
aprovizionare, trebuie să înștiințați ECHA cu privire la
utilizarea respectivă și să respectați condițiile prevăzute de
autorizație.

Toate substanțele care fac obiectul
autorizării

Restricționările

Dacă o substanță pe care o utilizați se află pe lista de
restricții, trebuie să respectați condițiile impuse pentru acea
substanță.

Toate substanțele care fac obiectul
restricționării

Producătorii de articole
care conțin substanțe
care prezintă motive de
îngrijorare deosebită
(SVHC) aflate pe lista
substanțelor candidate

Trebuie să le furnizați clienților informații care să le permită
să utilizeze aceste articole în condiții de siguranță.

Articolele care conțin o concentrație
mai mare de 0,1 % din greutate dintr-o
substanță identificată drept substanță
care prezintă motive de îngrijorare
deosebită

Notă: nu sunt menționate obligațiile utilizatorilor din aval care furnizează produse chimice mai departe în aval.
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Întreprinderea se poate aștepta să primească o fișă cu date de securitate pentru toate substanțele și amestecurile
periculoase utilizate în procesul de acoperire. Foarte probabil, toate substanțele utilizate de întreprindere sunt sau
vor fi înregistrate conform Regulamentului REACH, dar nu toate vor avea neapărat scenarii de expunere anexate.
Dacă o substanță a fost înregistrată, numărul de înregistrare trebuie comunicat în avalul lanțului de aprovizionare.
La momentul redactării prezentului document, substanțele utilizate de întreprindere nu fac obiectul autorizării, iar
restricția prevăzută pentru nichel și compușii săi nu se aplică articolelor pe care le produce întreprinderea.
Acidul boric a fost identificat drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită și a fost adăugat pe lista
substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită pentru autorizare în 20105, recomandânduse includerea sa pe lista de autorizare în 20156. În cazul producerii de articole nichelate, orice urme reziduale de
acid boric trebuie să fie cu mult sub nivelul de 0,1 % din greutatea articolului. În caz contrar, se vor aplica cerințele
privind substanțele din articole. În acest studiu de caz, nu vom lua în considerare aceste cerințe.
Listele substanțelor care fac obiectul autorizării sau al restricționării sunt actualizate permanent și, prin urmare,
întreprinderea trebuie să le verifice în mod regulat.

4.2

DIRECTIVA PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (2010/75/UE, DEI)

Instalația se încadrează în categoria 2.6 din anexa I la DEI: „Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor
plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.” Prin
urmare întreprinderea intră sub incidența cerințelor DEI și trebuie să solicite o autorizație integrată7. În cadrul
autorizației integrate se va face referire și la dispozițiile referitoare la utilizarea solvenților organici (pentru
curățarea suprafeței piesei de prelucrat se folosește acetonă).
Principalele obligații pentru instalațiile care se încadrează în anexa I la directivă sunt:
• luarea de măsuri preventive împotriva poluării;
• aplicarea de cele mai bune tehnici disponibile;
• asigurarea că nu se produce nicio poluare semnificativă;
• reducerea, reciclarea sau eliminarea deșeurilor în modul cel mai puțin poluant;
• maximizarea eficienței energetice;
• prevenirea accidentelor și limitarea impactului acestora;
• remedierea amplasamentelor la încetarea activității.
Se aplică documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) intitulat „Tratarea de
suprafață a metalelor și a materialelor plastice”, adoptat în 20068. Acest document BREF prezintă numeroase
tehnici integrate în proces sau aplicate ca etapă separată la sfârșitul procesului pentru remedierea principalelor
problemele de mediu cu care se confruntă industria tratării de suprafață a metalelor și a materialelor plastice.
Momentan nu este disponibil niciun document cu concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)9 pentru
acest BREF.

5

Decizia 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
Abordarea integrată se referă la faptul că autorizațiile trebuie să țină cont de întreaga performanță de mediu a instalației, vizând
de exemplu emisiile în aer, apă și sol, generarea de deșeuri, utilizarea materiilor prime, eficiența energetică, zgomotul, prevenirea
accidentelor și refacerea amplasamentului la încetarea activității. Scopul directivei constă în garantarea unui nivel înalt de protecție a
mediului în ansamblul său. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

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

9 „Concluziile BAT”, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 12, se referă la un document care conține acele părți ale unui
document de referință BAT care stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informații pentru
evaluarea aplicabilității lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum
asociate și, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului.
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4.3

DIRECTIVA PRIVIND AGENȚII CHIMICI (98/24/CE, DAC)

Întreprinderea utilizează agenți chimici10 în procesele sale și, prin urmare, intră sub incidența Directivei privind
agenții chimici (DAC).
Scopul Directivei privind agenții chimici este acela de a stabili cerințele minime pentru protecția lucrătorilor
împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor care sunt sau pot fi generate de efectele agenților chimici
prezenți la locul de muncă sau ca urmare a oricărei activități care implică utilizarea unor agenți chimici.
Directiva stabilește obligații pentru autorități, angajatori și lucrători și prevede elaborarea de valori orientative și
valori obligatorii ale limitei de expunere profesională (LEP), precum și de valori limită biologice la nivelul UE.
Secțiunea II din directivă stabilește obligațiile angajatorului în ceea ce privește agenții chimici periculoși, aceștia
fiind agenții chimici care îndeplinesc criteriile de clasificare drept periculoși în conformitate cu Regulamentul CLP11.
Principalele obligații ale angajatorilor sunt:
• Identificarea agenților chimici periculoși care sunt prezenți la locul de muncă
• Evaluarea riscurilor asociate tuturor agenților chimici periculoși prezenți în combinație la locul de muncă
• Aplicarea principiilor generale de prevenire a riscurilor asociate cu agenții chimici periculoși, în conformitate cu
ierarhia măsurilor de control
• Aplicarea unor măsuri de protecție și de prevenire specifice dacă evaluarea indică un risc pentru securitatea și
sănătatea lucrătorilor
• Stabilirea procedurilor de gestionare a accidentelor, a incidentelor și a situațiilor de urgență
• Furnizarea de informații privind siguranța și formarea lucrătorilor
De asemenea, angajatorii trebuie să asigure supravegherea adecvată a stării de sănătate a lucrătorilor dacă
evaluarea indică un risc pentru sănătate.

4.4

IERARHIA MĂSURILOR DE CONTROL

În conformitate cu DAC, riscurile trebuie să fie eliminate sau reduse la minimum prin aplicarea de măsuri
preventive, în următoarea ordine a priorității:
înlocuirea cu un agent chimic nepericulos sau mai puțin periculos
reducerea riscului la minimum prin aplicarea următoarelor măsuri, în ordinea priorității:
a) procese de lucru și control tehnic, echipamente și materiale prin care să se evite sau să se reducă la minimum
emiterea de agenți chimici periculoși (de exemplu, proces închis);
a) măsuri de protecție colectivă la sursa riscului (de exemplu, sistem local de ventilație prin aspirație);
a) măsuri de protecție individuală (precum echipamentul individual de protecție - EIP).
În acest scop, angajatorul trebuie să se bazeze pe informațiile privind securitatea și sănătatea transmise de
furnizor, de exemplu pe fișa cu date de securitate relevantă elaborată de furnizor în conformitate cu Regulamentul
REACH, pentru a evalua mai ușor riscurile asociate agenților chimici periculoși de la locul de muncă.

10 În conformitate cu Directiva DAC, prin „agent chimic” se înțelege orice element chimic sau compus, în stare pură sau în amestec,
așa cum se găsește în stare naturală sau așa cum este produs, utilizat sau eliberat, inclusiv sub formă de deșeuri, prin orice activitate
profesională, fie că este produs intenționat sau nu, fie că este plasat pe piață sau nu.
11 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.
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4.5
DIRECTIVA PRIVIND AGENȚII CANCERIGENI SAU MUTAGENI LA LOCUL DE MUNCĂ (2004/37/
CE, DCM)
Întreprinderea folosește substanțe care sunt clasificate drept cancerigene (categoria 1A/1B) în procesele sale
(compuși ai nichelului, cum ar fi nichelul sub formă metalică, sulfatul de nichel sau clorura de nichel) și, prin
urmare, trebuie să respecte obligațiile prevăzute de DCM.
Directiva DCM are obiectivul de a asigura protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Directiva ia în considerare activitățile de natură să implice un risc
de expunere, stabilește obligații atât pentru autorități, cât și pentru angajatori, și prevede cerințele minime pentru
asigurarea protecției, inclusiv valorile limită.
Principalele obligații ale angajatorilor sunt similare, dar în general mai stricte decât obligațiile prevăzute de DAC,
accentul punându-se pe prevenirea expunerii, prin înlocuire, limitarea expunerii sau prin mijloace tehnice. De
asemenea, sunt stabilite câteva cerințe suplimentare referitoare la substanțele cancerigene/mutagene (evidența
lucrătorilor expuși, punerea anumitor informații la dispoziția autorității competente, la cerere), iar consultarea
lucrătorilor/reprezentanților are un rol mai important.
Supravegherea stării de sănătate este impusă atât de DAC, cât și de DCM, dar modul în care se realizează practic
rămâne la latitudinea statelor membre, în conformitate cu legislațiile și/sau practicile naționale.

5. Note privind alte acte legislative
Este posibil să existe și alte acte legislative aplicabile întreprinderii, în funcție de amploarea și tipul activităților
desfășurate. Unele dintre acestea sunt identificate aici, dar nu vor fi analizate suplimentar în studiul de caz.

5.1

SEVESO

Directiva Seveso (Directiva 2012/18/UE) poate fi aplicabilă în funcție de cantitatea și clasificarea substanțelor
periculoase prezente într-un amplasament. Cu cât cantitățile de substanțe periculoase prezente într-un
amplasament sunt mai mari, cu atât mai stricte vor fi normele (amplasamentele de „nivel superior” au cantități mai
mari decât amplasamentele de „nivel inferior” și, prin urmare, fac obiectul mai multor cerințe și al unui control mai
strict). Sunt date câteva valori-limită specifice ale substanțelor, dar cele mai multe dintre ele se stabilesc în funcție
de categoriile de clasificare prevăzute de Regulamentul CLP [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008].
Directiva Seveso poate fi aplicabilă instalației, în funcție de cantitatea de substanțe periculoase prezente la fața
locului și de clasificarea acestora.

5.2

DIRECTIVELE PRIVIND PRODUSELE

Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor nu se aplică întreprinderii, deoarece serviciile de
acoperire cu nichel nu sunt furnizate consumatorilor, ci clienților industriali.
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice nu se aplică în mod direct întreprinderii, deoarece aceasta
este un subcontractant și, prin urmare, nu produce, nu asamblează echipamente tehnice și nici nu le introduce pe
piață.

5.3

POLUANȚII ORGANICI PERSISTENȚI

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici persistenți (POP) pune în aplicare în UE două acorduri
internaționale de mediu pentru a elimina producerea și utilizarea poluanților organici persistenți recunoscuți la nivel
internațional (Convenția de la Stockholm privind POP și Protocolul privind POP).
În industria acoperirilor galvanice se folosește adesea acidul sulfonic perfluorooctanic (PFOS) sub formă de agenți
tensioactivi și agenți antipulverizare pentru a preveni eliberarea de ceață periculoasă din soluția de galvanizare în
timpul procesului de depunere. PFOS este inclus în anexa I la regulament, dar acoperirea metalică beneficiază de
anumite scutiri specifice.
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B. Ilustrarea modului de utilizare a informațiilor
Fișele cu date de securitate reprezintă un instrument esențial de transmitere a informațiilor cu privire la siguranța
substanțelor și a amestecurilor periculoase încă dinainte de apariția Regulamentului REACH. În prezent, fișele cu
date de securitate formează însă parte integrantă din Regulamentul REACH, iar această modificare a adus noi
cerințe privind formatul și conținutul acestor documente.
Fișele cu date de securitate reprezintă principalul instrument de asigurare a faptului că furnizorii comunică
suficiente informații de-a lungul lanțului de aprovizionare pentru a permite utilizarea în siguranță a substanțelor și a
amestecurilor lor.
Fișele cu date de securitate conțin informații despre proprietățile substanței (sau ale amestecului), despre pericole
și instrucțiuni de manipulare, eliminare și transport, precum și măsuri de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de
control al expunerii. Aceste informații pot fi găsite în corpul principal al fișei cu date de securitate sau în scenariile
de expunere anexate (dacă este cazul). Cerințele pentru elaborarea fișelor cu date de securitate sunt specificate
în anexa II la Regulamentul REACH.
Procesul de înregistrare conform Regulamentului REACH și obligația de evaluare a pericolelor prezentate de
substanțe permit generarea de informații noi dacă informațiile disponibile privind substanțele nu sunt adecvate.
Cerința de efectuare a unei evaluări a securității chimice a substanțelor (dacă este cazul) face ca utilizările și
condițiile de utilizare a substanțelor să fie luate în considerare la evaluarea expunerii și elaborarea scenariilor de
expunere. Prin urmare utilizatorilor din aval trebuie să li se comunice informații adecvate, relevante și de calitate în
fișa cu date de securitate și în scenariile de expunere .
Dacă informațiile furnizate nu sunt adecvate sau dacă lipsesc anumite informații, utilizatorul din aval ar trebui, ca
primă măsură, să apeleze la furnizorul său și să solicite clarificări sau informații suplimentare.
Există și alte surse de informații privind substanțele chimice (cum ar fi portalul de diseminare al ECHA) care pot fi
utilizate pentru a suplimenta informațiile comunicate prin  lanțul de aprovizionare.
Este important de remarcat faptul că o parte importantă a informațiilor cuprinse în fișele cu date de securitate
rezultă din punerea în aplicare a Regulamentului CLP [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea,
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor]. În restul documentului, prin referirile la „informațiile
REACH” se va înțelege atât informațiile generate în conformitate cu REACH, cât și cele generate în conformitate
cu CLP.
În secțiunea de față identificăm informațiile comunicate utilizatorului din aval prin FDS și SE care pot fi utile la
îndeplinirea sarcinilor impuse de actele legislative descrise anterior, cu excepția Regulamentului REACH. Această
secțiune nu este menită să ofere îndrumări cu privire la îndeplinirea obligațiilor legale menționate.
Extrasele prezentate pentru exemplificare provin din scenariile generice de expunere la compușii de nichel
elaborate de Nickel Consortia12 (versiunile din 2014) și din fișe cu date de securitate accesibile publicului de la
diverși furnizori de produse chimice.
Spre deosebire de FDS, formatul scenariilor de expunere nu este stabilit prin lege și, prin urmare, vor exista
diferențe de prezentare a informațiilor. Pentru a-i ajuta pe utilizatorii din aval să înțeleagă informațiile la care se
pot aștepta în scenariile de expunere, ECHA a publicat trei modele de SE adnotate13, care respectă formatul
recomandat în foaia de parcurs privind RSC/SE elaborată împreună cu părțile interesate14. În restul documentului,
trimiterile la secțiunile specifice din scenariile de expunere urmează aceste modele.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 https://echa.europa.eu/ro/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/ro/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Solicitarea unei autorizații integrate în temeiul DEI
Vă reamintim că această secțiune nu are rolul de a oferi îndrumări cu privire la solicitarea autorizării DEI, ci de a
indica situațiile în care informațiile REACH pot fi folosite pentru a sprijini cererea de autorizație integrată DEI.

6.1

OBLIGAȚIA LEGALĂ A OPERATORULUI

Există două situații principale în care un operator industrial trebuie să depună o cerere de autorizare DEI:
1. Începerea unei noi activități vizate de DEI
2. Modificarea substanțială a unei activități existente vizate de DEI (actualizarea autorizației)
În plus, autoritatea competentă trebuie să reanalizeze și să actualizeze conținutul autorizației la intervalul de timp
specificat în autorizație. Operatorul trebuie, de obicei, să transmită o solicitare similară, cu diferența că se pot
utiliza orice informații care rezultă din activitatea industrială (de exemplu, date provenite din monitorizare sau din
inspecții).

6.2

PARAMETRII NECESARI

Principalii parametri necesari pentru solicitarea unei autorizații integrate conform DEI sunt prevăzuți la articolul 12
din DEI.

Articolul 12 Solicitările de autorizare
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că solicitările de autorizare cuprind o descriere a
următoarelor:

1.

a) a instalației și a activităților acesteia;
b) a materiilor prime și auxiliare, a altor substanțe și a energiei utilizate în cadrul instalației sau generate de
aceasta;
c) a surselor de emisie din instalație;
d) a caracteristicilor amplasamentului instalației;
e) dacă este cazul, a raportului privind situația de referință, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2);
f)

a naturii și a cantităților emisiilor prognozate a fi emise de instalație în fiecare componentă a mediului,
precum și a identificării efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;

g) a tehnologiei propuse și a altor tehnici pentru prevenirea sau, dacă nu este posibil, pentru reducerea
emisiilor instalației;
h) a măsurilor pentru prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și valorificarea deșeurilor generate de
instalație;
i)

a măsurilor planificate ulterior pentru a respecta principiile generale asupra obligațiilor de bază ale
operatorului, așa cum sunt prevăzute la articolul 11;

j)

a măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu;

k) a principalelor alternative la tehnologia, tehnicile și măsurile propuse, prezentate de solicitant în rezumat.
O solicitare de autorizare trebuie să cuprindă și un rezumat, fără detalii tehnice,  al informațiilor menționate la
primul paragraf.
2.

În cazul în care informațiile furnizate în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva 85/337/CEE sau în
care un raport asupra siguranței realizat în conformitate cu Directiva 96/82/CE sau alte informații furnizate în
conformitate cu cerințele cuprinse în alte acte legislative îndeplinesc oricare dintre cerințele de la alineatul (1),
informațiile respective pot fi incluse în solicitarea de autorizare sau anexate la aceasta.
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6.3

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR REACH ÎN CERERE

Operatorul instalației va avea acces la fișele cu date de securitate și la scenariile de expunere (dacă este cazul)
ale substanțelor utilizate în instalație. Dacă lipsesc informații din fișele FDS furnizate, operatorul trebuie să apeleze
la furnizorii săi și să le solicite datele care lipsesc.
Este important de precizat că fișele cu date de securitate și scenariile de expunere sunt specifice produsului
chimic furnizat (substanță sau amestec) și conțin informații relevante pentru utilizările identificate în acestea. Prin
comparație, abordarea integrată prevăzută de DEI presupune luarea în considerare a instalației în ansamblu.
Nu se prevede o evaluare specifică a pericolelor prezentate de substanță sau amestec, ci se iau în considerare
emisiile instalației în mediu. Informațiile REACH nu vor face referire la emisiile generate în timpul procesului sau
la categoriile sau valorile agregate ale substanțelor, care sunt adesea menționate în documentele BREF. Va fi
necesară cunoașterea aprofundată a proceselor industriale proprii și a altor surse de informații (documente BREF,
literatură tehnică etc.), acestea trebuind să stea la baza informațiilor furnizate în cerere.
Informațiile conținute în fișele cu date de securitate și în scenariile de expunere pot fi însă folosite pentru
elaborarea cererii de autorizare în următoarele moduri.

1. Descriere
b) a materiilor prime și a materiilor auxiliare, a altor substanțe și a energiei utilizate în cadrul instalației sau
generate de aceasta;
Fișele cu date de securitate sunt principala sursă a informațiilor folosite la descrierea substanțelor și a
amestecurilor utilizate în instalație. Informațiile relevante, cum ar fi identificatorii de produs, clasificarea gradului de
pericol, compoziția, concentrația, proprietățile fizico-chimice etc. (secțiunile 1, 2, 3 și 9 din FDS) pot fi compilate cu
ușurință într-un tabel sau o bază de date și furnizate ca parte a dosarului cererii.
Operatorul poate adăuga orice alte informații referitoare la substanțe sau amestecuri (funcția produsului chimic în
proces, informații de la furnizor, data primirii fișei cu date de securitate, statutul conform reglementărilor, informații
referitoare la alte acte legislative etc.) care îi vor fi utile pentru monitorizarea informațiilor referitoare la produsele
chimice și în alte scopuri. În acest scop, portalul de diseminare ECHA poate fi util atunci când căutați informații
suplimentare. Acest tip de tabel este exemplificat în anexa 2.

2. Descriere
c) a surselor de emisie din instalație;
d) dacă este cazul, a raportului privind situația de referință, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2);
e) a naturii și a cantităților emisiilor prognozate a fi emise de instalație în fiecare componentă a mediului,
precum și
f)

a identificării efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului;

g) a măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu
Clasificarea toxicologică și informațiile ecologice din secțiunile 2 și 12 ale FDS pot ajuta la identificarea
substanțelor și a amestecurilor care prezintă cel mai mare grad de pericol din punct de vedere al protecției
mediului. Proprietățile fizice și chimice descrise în secțiunea 9 din FDS pot furniza, de asemenea, indicații
cu privire la căile de emisie (de exemplu, „gaz” sau „pulbere fină”presupun emisii în aer). În mod similar,
recomandările privind formarea prafului din diferite secțiuni ale FDS (de exemplu, 7 sau 8) pot indica un potențial
de emisii în aer.
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FIGURA 3: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNEA 2
INFORMAȚII PRIVIND CLASIFICAREA

FIGURA 4: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNEA 8
VALORI DE PRAG ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND FORMAREA PRAFULUI
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FIGURA 5: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNEA 12
INFORMAȚII ECOLOGICE

Pe lângă datele furnizate în FDS, informațiile cuprinse în scenariul de expunere, precum cele privind evacuarea
sau rata de eliberare, pot contribui la estimarea eliberării substanței în diversele compartimente de mediu. Acestea
pot fi utile mai ales în cazul în care întreprinderea nu dispune de date măsurate atunci când solicită autorizația (de
exemplu, pentru o instalație nouă).
Însă pentru a înțelege pe deplin informațiile furnizate este necesar să se ia în considerare sursa datelor (măsurate
sau modelate).
Informațiile combinate pot contribui, de asemenea, la stabilirea oportunității de a lua în considerare substanța
atunci când se planifică un raport de referință sau activități de monitorizare.

19
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FIGURA 6: EXTRAS DIN GES2 (STAREA ECOLOGICĂ BUNĂ 2): TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE: CLORURĂ DE NICHEL - GALVANIZARE, GALVANOPLASTIE CU NICHEL, NICHELARE CHIMICĂ

3. Descriere
g) a tehnologiei propuse și a altor tehnici pentru prevenirea sau, dacă nu este posibil, pentru reducerea
emisiilor instalației;
Detaliile condițiilor de exploatare și ale măsurilor de administrare a riscurilor descrise în fișa cu date de securitate
extinsă (FDS și scenariul de expunere anexat) pot veni în completarea altor surse de informații (de exemplu,
documentul BREF) la descrierea instalațiilor, în special atunci când se solicită autorizarea la începutul operațiunilor
sau, de exemplu, atunci când se actualizează autorizația în vederea includerii unui nou proces.
De exemplu, scenariul de expunere poate include condiții tehnice sau măsuri organizatorice (de exemplu,
instruirea personalului) pentru prevenirea sau limitarea evacuărilor, a emisiilor și a eliberărilor în mediu. În același
timp, operatorul poate verifica dacă tehnologia aleasă este în concordanță cu tehnologia recomandată în scenariul
de expunere.

FIGURA 7: EXTRAS DIN GES10 (STAREA ECOLOGICĂ BUNĂ 10): TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE –
GALVANIZARE CU NICHEL ȘI GALVANOPLASTIE CU NICHEL

4. Descriere
h) a măsurilor pentru prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și valorificarea deșeurilor generate de
instalație;
Operatorul trebuie să verifice dacă în secțiunea 13 din FDS există orientări privind gestionarea corespunzătoare a
deșeurilor sau metode de tratare corespunzătoare a deșeurilor de substanță sau de amestec. Dacă este necesar,
trebuie furnizate și recomandări privind metodele de tratare a ambalajelor contaminate.
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FIGURA 8: EXTRAS DIN FDS PENTRU BRICHETELE DE NICHEL, SECȚIUNEA 13

FIGURA 9: EXTRAS DIN FDS PENTRU CLORURA DE NICHEL, SECȚIUNEA 13

Scenariul de expunere conține și o secțiune privind condițiile și măsurile asociate tratării deșeurilor. Uneori, aceste
informații conțin recomandări privind valorificarea sau reciclarea și pot fi utile pentru descrierea măsurilor utilizate
în cadrul instalației.

FIGURA 10: EXTRAS DIN GES10 (STAREA ECOLOGICĂ BUNĂ 10): TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE –
GALVANIZARE CU NICHELȘI GALVANOPLASTIE CU NICHEL, ȘI DIN GES2 (STAREAECOLOGICĂ BUNĂ 2): TRATAREA
SUPRAFEȚELOR METALICE: CLORURĂ DE NICHEL – GALVANIZARE, GALVANOPLASTIE, ACOPERIRE CHIMICĂ
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5.

Descriere
k) a principalelor alternative la tehnologia, tehnicile și măsurile propuse, prezentate de solicitant în rezumat

Informațiile cuprinse în scenariul de expunere pot indica mai multe metode de control al riscurilor. Întreprinderea
poate utiliza una dintre acestea și le poate prezenta pe celelalte ca tehnologii alternative.

FIGURA 11: EXTRAS DIN GES2 (STAREA ECOLOGICĂ BUNĂ 2): TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE:
CLORURĂ DE NICHEL – GALVANIZARE, GALVANOPLASTIE, ACOPERIRE CHIMICĂ

Dacă unele dintre substanțele utilizate de operator fac obiectul unei proceduri normative de administrare a
riscurilor în conformitate cu REACH (în special autorizarea sau restricționarea), ar putea fi disponibilă o analiză a
alternativelor în dosarul cererii de autorizare sau în dosarul de restricționare.
Aceste informații pot fi accesate de pe site-ul ECHA:
• Cererea de autorizare http://echa.europa.eu/ro/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applicationsfor-authorisation/. Se poate accesa fie direct din lista de consultări curente, fie prin linkul „Adopted opinions
and previous consultations on application for authorisation” (Avize adoptate și consultări anterioare cu privire
la cererile de autorizare).
• Restricționarea http://echa.europa.eu/ro/restrictions-under-consideration. Se poate accesa fie direct din lista
de consultări curente, fie prin linkul „Adopted opinions” (Avize adoptate).
Acest lucru este însă valabil numai pentru substanțele care fac obiectul acestor măsuri specifice. Mai multe
informații sunt disponibile în documentele BREF pentru sectorul industrial respectiv. Și site-urile publice, cum ar
fi portalul de diseminare a informațiilor privind înlocuirea substanțelor (http://www.subsport.eu/), pot fi utile pentru
căutarea alternativelor la substanțele periculoase.
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7. Evaluarea riscurilor pentru DAC și DCM
Vă reamintim că această secțiune nu are rolul de a oferi îndrumări cu privire la efectuarea unei evaluări a riscurilor,
ci de a indica situațiile în care informațiile REACH pot fi folosite pentru a sprijini acest proces.

7.1

OBLIGAȚIILE LEGALE ALE ANGAJATORULUI

Angajatorul are datoria să determine și să evalueze riscurile pe care agenții chimici periculoși le prezintă pentru
lucrători.
Această evaluare a riscurilor și punerea în aplicare a măsurilor preventive trebuie să se realizeze înainte de
începerea oricărei activități noi și trebuie să fie actualizate permanent. Printre factorii care impun o revizuire a
evaluării se numără apariția unor rezultate ale monitorizării (legate de sănătate, expunere sau tehnică) care
indică motive de îngrijorare sau a unor modificări semnificative în condițiile de lucru („modificări semnificative”
conform DAC, „orice modificare a condițiilor care ar putea afecta expunerea lucrătorilor” conform DCM). Tot aici se
încadrează și modificări precum o nouă clasificare în conformitate cu CLP, care determină clasificarea substanței
drept cancerigenă sau mutagenă.
Articolul 4 alineatele (1), (3) și (4) din DAC oferă următoarele orientări:

Articolul 4 Determinarea și evaluarea riscului implicat de agenții chimici periculoși
1. În îndeplinirea obligațiilor stabilite prin articolul 6 alineatul (3) și prin articolul 9 alineatul (1) din
Directiva 89/391/CEE, angajatorul stabilește mai întâi dacă la locul de muncă este prezent vreun agent chimic
periculos. În caz afirmativ, angajatorul evaluează riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, care
decurge din prezența agenților chimici respectivi, luând în considerare următoarele:
• proprietățile lor periculoase;
• informațiile referitoare la securitate și sănătate care sunt puse la dispoziție de furnizor (de exemplu, fișa cu
date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului)15;
• nivelul, tipul și durata expunerii;
• circumstanțele în care, la locul de muncă, sunt implicați acești agenți, inclusiv cantitatea acestora;
• toate valorile limită de expunere profesională sau valorile biologice limită stabilite pe teritoriul respectivului stat
membru;
• efectul măsurilor preventive luate sau care vor trebui luate;
• concluziile care se pot desprinde din orice acțiune de supraveghere a stării de sănătate întreprinse deja,
atunci când sunt disponibile.

Angajatorul obține informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizor sau din orice altă
sursă accesibilă. Dacă este cazul, aceste informații trebuie să conțină evaluarea specifică privind riscul pentru
utilizatori, stabilit pe baza legislației UE cu privire la agenții chimici.
3. Unele activități în cadrul întreprinderii sau instituției, cum ar fi întreținerea, în legătură cu care se poate
prevedea posibilitatea unei expuneri semnificative sau care pot produce efecte dăunătoare asupra securității
și sănătății din alte motive, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice, trebuie incluse în evaluarea de
risc.
4. În cazul activităților care implică expunerea la mai mulți agenți chimici periculoși, riscul este evaluat pe baza
riscului implicat de toți acești agenți chimici combinați.
În plus, articolul 3 alineatele (3) și (4) din DCM precizează:

Articolul 3 Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor
3. La evaluarea riscului sunt luate în calcul toate celelalte căi de expunere, precum absorbția transcutanată sau
percutanată.
15 Regulamentul REACH.
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4. La evaluarea riscului, angajatorii acordă o atenție specială eventualelor efecte în privința securității sau
sănătății acelor lucrători care prezintă riscuri speciale și, printre altele, iau în considerare oportunitatea măsurii
de a nu mai angaja astfel de lucrători în zone unde pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni.

Observație generală:
Este important de remarcat că evaluarea riscurilor trebuie efectuată pentru orice agenți chimici periculoși prezenți
la locul de muncă. În conformitate cu articolul 2 litera (a) din DAC, prin „agent chimic” se înțelege orice element
chimic sau compus, în stare pură sau în amestec, așa cum se găsește în stare naturală sau așa cum este produs,
utilizat sau eliberat, inclusiv sub formă de deșeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenționat
sau nu, fie că este plasat pe piață sau nu. Această definiție este mai cuprinzătoare decât definiția substanței din
Regulamentul REACH. Prin urmare nu vor exista informații în Regulamentul REACH pentru toți agenții chimici
prezenți la locul de muncă, ca de exemplu pentru substanțele generate în timpul procesului, cum este praful.
De asemenea, este important de remarcat că FDS și SE conțin informații referitoare la substanțele sau
amestecurile individuale, în timp ce evaluarea riscurilor la locul de muncă trebuie să se efectueze pentru toți
agenții chimici periculoși prezenți în combinație.
În plus, într-un spațiu de lucru deja existent în care se folosesc mai multe substanțe chimice periculoase, condițiile
existente nu vor corespunde probabil exact fiecărei condiții descrise în FDS și în SE. Întreprinderea va trebui
să stabilească dacă procesul de lucru și măsurile de precauție luate corespund celor descrise în scenariile de
expunere relevante și să pună la punct o metodă pentru a se conforma diferitelor obligații:
• efectuarea unei evaluări a riscului combinat pentru toți agenții chimici periculoși prezenți
• identificarea unui set de măsuri de gestionare a riscurilor adecvate pentru diferitele sarcini incluse în proces.

7.2

EVALUAREA RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCĂ

Nu există norme cu caracter obligatoriu la nivelul UE cu privire la modul în care trebuie să se efectueze o
evaluare a riscurilor la locul de muncă. Cu toate acestea, Comisia Europeană a publicat în 1996 un „Ghid privind
evaluarea riscurilor la locul de muncă”16. Acest ghid poate fi utilizat sau adaptat de statele membre după cum
consideră de cuviință, pentru a oferi recomandări cu privire la evaluarea riscurilor la locul de muncă. În 2005,
Comisia Europeană a publicat și „Instrucțiuni practice fără caracter obligatoriu privind protecția sănătății și
securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă”17. Scopul acestor
instrucțiuni practice este să sprijine statele membre în elaborarea politicilor naționale și să faciliteze respectarea
reglementărilor proprii privind protecția sănătății și securității lucrătorilor.
Multe autorități naționale și-au elaborat propriile orientări și instrumente pentru a-i sprijini pe angajatori.
În aceste documente se propune următoarea metodologie pentru evaluarea riscurilor:
1. Identificarea pericolelor și a persoanelor expuse riscurilor
2. Evaluarea riscurilor și ierarhizarea acestora după prioritate
3. Alegerea unor acțiuni preventive menite să elimine riscurile sau să le țină sub control
4. Punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de protecție
5. Monitorizarea și revizuirea evaluării pentru a se asigura că este actualizată
În cele mai multe întreprinderi existente, aceste etape fac parte din strategia privind mediul, sănătatea și
securitatea (Environment, Health and Safety – EHS), iar intervalul de timp pentru revizuirea evaluării se stabilește
la nivel intern. După cum s-a menționat mai sus, Regulamentul REACH permite generarea de informații noi privind
substanțele, care sunt apoi comunicate utilizatorilor din aval. Obligațiile prevăzute de Regulamentul REACH pentru
utilizatorii din aval (a se vedea tabelul 2) cu privire la fișele cu date de securitate și scenariile de expunere au
propriile lor termene. Acest lucru aduce un element nou în metodologia etapizată de evaluare a riscurilor la locul
de muncă și în ciclul intern de revizuire al întreprinderii.
16 https://osha.europa.eu/ro/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/ro/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-of-workersfrom-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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Utilizatorii din aval/operatorii trebuie să evalueze noile informații primite, să stabilească măsurile necesare pentru
asigurarea conformității cu dispozițiile Regulamentului REACH, să identifice eventualul impact al acestor acțiuni
asupra obligațiilor prevăzute de DAC/DCM și să acționeze în consecință, dacă este necesar.  
De exemplu, o modificare în clasificarea gradului de pericol al unei substanțe poate impune modificări ale
măsurilor de administrare a riscurilor adoptate la locul de utilizare pentru a reduce la minimum eliberările. Acest
lucru ar trebui să determine revizuirea evaluării riscului asociat proceselor în care se utilizează substanța înainte
de aplicarea modificărilor. Revizuirea trebuie să ia în considerare măsurile de administrare a riscurilor descrise în
scenariul de expunere.
Aceste revizuiri, însoțite după caz de monitorizări sau măsurători, vin în sprijinul obligației permanente de a
asigura că măsurile tehnice și organizatorice instituite pentru prevenirea expunerii lucrătorilor continuă să ofere un
control adecvat al riscului pe care îl presupun produsele chimice periculoase.

7.3

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR REACH ÎN EVALUAREA RISCURILOR

Fișele cu date de securitate și scenariile de expunere (dacă este cazul) transmise de furnizorii de produse chimice
vor cuprinde o cantitate mare de informații utile pentru acea parte a evaluării riscurilor care vizează produsele
chimice periculoase.
Pasul 1: Identificarea pericolelor și a persoanelor expuse riscurilor
După cum se descrie în ghidul privind evaluarea riscurilor la locul de muncă, primul pas constă în identificarea
acelor agenți prezenți în spațiul de lucru care au potențialul de a dăuna sănătății umane, precum și identificarea
lucrătorilor care pot fi expuși la acești agenți.
Într-o fișă cu date de securitate, următoarele secțiuni vor contribui la identificarea substanțelor sau amestecurilor
care prezintă cele mai mari motive de îngrijorare pentru sănătatea umană, precum și a posibilelor consecințe
ale expunerii și existenței eventualelor categorii de lucrători care necesită protecție suplimentară (de exemplu,
evitarea expunerii femeilor gravide la produse chimice care pot afecta sau sunt suspectate că ar afecta fătul).
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Secțiunea 2: Clasificarea pericolelor, elementele de etichetare și frazele de pericol.

FIGURA 12: EXTRAS DIN FDS PENTRU BRICHETELE DE NICHEL, SECȚIUNEA 2

Pot fi relevante și informațiile din subsecțiunea 2.3, referitoare la alte pericole, care nu determină clasificarea.
Secțiunea 8.1: Valori limită pentru expunerea umană (parametri de control).

FIGURA 13: EXTRAS DIN FDS PENTRU BRICHETELE DE NICHEL, SECȚIUNEA 8
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Secțiunea 9: Proprietățile fizice și chimice

FIGURA 14: EXTRAS DIN FDS PENTRU BRICHETELE DE NICHEL, SECȚIUNEA 9

Secțiunea 11: Informații toxicologice și descrierea concisă a simptomelor și efectelor toxicologice care pot apărea
ca urmare a expunerii la produsul chimic.

FIGURA 15: EXTRAS DIN FDS PENTRU BRICHETELE DE NICHEL, SECȚIUNEA 11
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Secțiunea 3 din FDS va oferi, de asemenea, mai multe informații despre compoziția produsului chimic și despre
clasificarea diferitelor componente prezente într-un amestec.

FIGURA 16: EXTRAS DIN FDS PENTRU SOLUȚIA DE NICHELARE, SECȚIUNEA 3

Pericole pot apărea și în urma reacțiilor care au loc între produse chimice sau în anumite condiții. În secțiunea 10
din FDS sunt disponibile informații privind stabilitatea și reactivitatea chimică, iar uneori în secțiunea 7.2 se indică
și informații referitoare la incompatibilități.
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FIGURA 17: EXTRAS DIN FDS PENTRU BRICHETELE DE NICHEL, SECȚIUNEA 10

FIGURA 18: EXTRAS DIN FDS PENTRU BRICHETELE DE NICHEL, SECȚIUNEA 7

În secțiunea de titlu a scenariului de expunere, descrierea scenariilor ajutătoare pentru lucrători indică diferitele
sarcini pe care le realizează lucrătorii atunci când utilizează substanța. Acest lucru va ajuta la identificarea tuturor
lucrătorilor care manevrează substanța și care, prin urmare, sunt potențial expuși la aceasta.

FIGURA 19: EXTRAS DIN GES10 (STAREA ECOLOGICĂ BUNĂ 10): TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE: NICHEL METALIC – GALVANIZARE ȘI GALVANOPLASTIE CU NICHEL

29

Foaia de parcurs privind RSC/SE
30

Domeniul de acțiune 5: Asistență privind prelucrarea informațiilor la nivelul utilizatorilor finali

Pasul 2: Evaluarea riscurilor
La evaluarea riscurilor, trebuie să fie luate în considerare și evaluate probabilitatea expunerii și gravitatea
consecințelor.
Gravitatea consecințelor va depinde de proprietățile intrinsece ale produselor chimice și de posibila interacțiune cu
alte produse chimice periculoase utilizate concomitent.
Informațiile REACH privind proprietățile intrinsece ale produsului și posibilele interacțiuni și incompatibilități sunt
descrise la pasul 1 de mai sus.
Probabilitatea să aibă loc efectiv o expunere depinde de:
• modul tipic de utilizare (cantitățile utilizate, durata, frecvența etc.)
• modul general de organizare a activității
• echipamentele și tehnologiile utilizate
• procedurile de lucru.
Secțiunea 7 din FDS oferă recomandări cu privire la manevrarea și depozitarea în siguranță, iar secțiunea 8.2 din
FDS descrie măsurile adecvate de control al expunerii (controale tehnice și echipament individual de protecție).

FIGURA 20: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNILE 7 ȘI 8.2

FIGURA 21: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNILE 7 ȘI 8.2
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În plus, secțiunea 2 din scenariul de expunere oferă informații privind condițiile de exploatare și măsurile de
administrare a riscurilor care asigură un control corespunzător al riscului pe care îl presupune o anumită utilizare a
substanței. Aceste informații sunt strâns legate de utilizare și de parametrii tehnologici/ai echipamentelor.

FIGURA 22: EXTRAS DIN GES4 (STAREA ECOLOGICĂ BUNĂ 4): TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE: SULFAT

DE NICHEL – GALVANIZARE CU NICHEL, GALVANOPLASTIE CU NICHEL, NICHELARE CHIMICĂ

Pasul 3: Alegerea unor acțiuni preventive
Ca rezultat al etapelor 1 și 2 privind evaluarea riscurilor pentru produsele chimice utilizate în întreprindere, vor
fi identificate și evaluate o serie de riscuri specifice. Pentru a alege măsurile corespunzătoare de eliminare sau
ținere sub control a acestor riscuri, întreprinderea va trebui:
• să analizeze informațiile furnizate în FDS și SE pentru fiecare produs chimic și
• să decidă cu privire la un set de măsuri de administrare a riscurilor adecvate pentru diferitele sarcini și
substanțe utilizate în proces, inclusiv pentru riscurile generate chiar de proces.
Printre informațiile furnizate în scenariul de expunere la secțiunea „Instrucțiuni adresate utilizatorilor din aval
pentru a evalua dacă lucrează în cadrul limitelor stabilite în SE” se pot regăsi și limitele de flexibilitate permise
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atunci când se verifică dacă condițiile de utilizare a substanței la locul de muncă corespund celor recomandate
în scenariul de expunere sau o trimitere la o altă sursă de recomandări privind această standardizare. Aceste
informații ajută la atingerea unui nivel adecvat de protecție a sănătății umane și a mediului.

FIGURA 23: EXEMPLU IPOTETIC DE CONȚINUT AL SECȚIUNII 4 PRIVIND UN SCENARIU DE EXPUNERE. ACEST
EXEMPLU A FOST ELABORAT DE ECHA, IAR FORMATUL SĂU CORESPUNDE ȘABLOANELOR DE SCENARII DE
EXPUNERE 18

De asemenea, măsurile de prim ajutor descrise în secțiunea 4 din FDS (inclusiv antidoturile, contraindicațiile sau
acordarea imediată a unui tratament  care ar trebui să fie disponibil la locul de muncă) vor fi utile mai ales pentru
reducerea consecințelor în cazul expunerii accidentale.

FIGURA 24: EXTRAS DIN FDS PENTRU VARUL STINS, SECȚIUNEA 4
18 https://echa.europa.eu/ro/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Informarea și instruirea lucrătorilor
8.1

OBLIGAȚIILE LEGALE ALE ANGAJATORULUI

DEI nu prevede în mod specific obligația operatorilor de a-i instrui pe lucrători, dar potrivit documentului BREF
referitor la „tratarea de suprafață a metalelor și a materialelor plastice”, instruirea, sensibilizarea și formarea
personalului reprezintă câteva dintre cele mai bune tehnici disponibile din perspectiva managementului de mediu
care contribuie la performanța generală de mediu a instalației.
Ca parte a obligației generale de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă,
angajatorul are obligația de a le oferi o formare adecvată privind siguranța și sănătatea, în special sub formă de
informații și instrucțiuni19.
Directiva DAC [articolul 8 alineatul (1)] și Directiva DCM (articolul 11) prevăd tipurile de informații, sesiuni de
instruire și de formare care trebuie oferite lucrătorilor și/sau reprezentanților acestora, precum și modul de
derulare. Aceste articole specifică, de asemenea, momentele în care informațiile, instruirea sau formarea trebuie
actualizate sau repetate. Este prevăzută și obligația de a oferi lucrătorilor și/sau reprezentanților acestora acces la
fișele cu date de securitate.

DAC, articolul 8 - Informarea și instruirea lucrătorilor
1. Fără a se aduce atingere articolelor 10 și 12 din Directiva 89/391/CEE, angajatorul se asigură că lucrătorilor
sau reprezentanților acestora li se furnizează:
• date obținute în temeiul articolului 4 din prezenta directivă și informații suplimentare ori de câte ori schimbări
majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;
• informații despre agenții chimici periculoși prezenți la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenți,
riscurile pentru securitate și sănătate, valorile limită de expunere profesională și alte elemente prevăzute de
lege;
• instruire și informare privind precauțiile necesare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei
înșiși și pe alți lucrători la locul de muncă;
• acces la fișa cu date de securitate pusă la dispoziție de către furnizor în conformitate cu articolul 31 din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

și că informația este:
• furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc pe baza articolului 4 din prezenta directivă. Acesta
poate merge de la comunicare orală până la instruirea individuală și exerciții sprijinite de informații scrise, în
funcție de natura și gradul de risc indicate de evaluarea cerută de articolul menționat;
• actualizată astfel încât să țină cont de modificarea condițiilor.

2. În cazul în care containerele și conductele pentru agenți chimici periculoși folosiți la locul de muncă nu sunt
marcate în conformitate cu legislația comunitară privind etichetarea agenților chimici și semnalizarea de securitate
la locul de muncă, angajatorul, fără a aduce atingere derogărilor prevăzute în legislația menționată, ia măsuri
astfel încât conținutul containerelor și conductelor, precum și natura acestui conținut, să poată fi identificate clar.
3. Statele membre pot lua măsurile necesare pentru ca angajatorii să poată obține la cerere, de preferință de
la producător sau furnizor, toate informațiile despre agenții chimici periculoși care sunt necesare pentru aplicarea
articolului 4 alineatul (1) din prezenta directivă, în măsura în care nici Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, nici
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 nu prevăd obligația de a furniza informații.
19 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii
securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
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DCM, articolul 11 - Informarea și formarea lucrătorilor
1. Angajatorul ia măsurile adecvate pentru ca lucrătorii și sau reprezentanții lor din întreprindere sau unitate
să beneficieze de o formare profesională în egală măsură suficientă și adecvată, pe baza tuturor informațiilor
disponibile, în special sub formă de informații și instrucțiuni, referitoare la:
a) riscurile potențiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare datorate consumului de tutun;
b) precauțiile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;
c) cerințele în materie de igienă;
d) purtarea și folosirea echipamentelor și îmbrăcămintei de protecție;
e) măsurile care trebuie luate de către lucrători, în special de către personalul de intervenție, în cazul
producerii unor incidente și pentru prevenirea acestora.
Această formare profesională trebuie:
• să fie adaptată la evoluția riscurilor și la apariția unor riscuri noi;
• să fie repetată periodic, dacă este necesar.

2. Angajatorii sunt obligați să informeze lucrătorii cu privire la instalații și la recipientele anexe care conțin agenți
cancerigeni sau mutageni, să asigure etichetarea clară și lizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor și instalațiilor
care conțin agenți cancerigeni sau mutageni și să expună semnele de avertizare cât mai vizibil.

8.2

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR REACH ÎN CONTEXTUL INSTRUIRII

Vă reamintim că această secțiune nu are rolul de a oferi îndrumări cu privire la organizarea și desfășurarea
instructajelor, ci de a indica situațiile în care informațiile REACH pot fi folosite pentru a sprijini această activitate.
După cum s-a menționat anterior, în conformitate cu DAC este obligatoriu ca lucrătorilor și/sau reprezentanților
acestora să li se ofere acces la fișele cu date de securitate. În plus, una dintre obligațiile de bază ale operatorului,
în temeiul DEI, este să ia măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.
Fișele cu date de securitate și scenariile de expunere conțin informații care pot fi utilizate pentru planificarea și
structurarea instruirii lucrătorilor în vederea îmbunătățirii securității chimice, a reducerii numărului de accidente și a
limitării consecințelor acestora.
Angajatorul va stabili care este nivelul adecvat de detaliere necesar și în ce mod trebuie organizată formarea, dar
ar putea fi util să se facă o distincție între instruirea pentru condiții normale de lucru și instruirea pentru intervenții
în caz de accident.

8.2.1

Condiții de lucru normale

Secțiunea 16 din FDS oferă recomandări generale privind orice tip de formare adecvată pentru lucrători, pentru a
garanta protecția sănătății umane și a mediului.

FIGURA 25: EXTRAS DIN FDS PENTRU VARUL STINS, SECȚIUNEA 16
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Secțiunea 2 din FDS descrie pericolele prezentate de substanță sau de amestec și avertizările corespunzătoare
pentru pericolele respective. Elementele de etichetare îi ajută pe utilizatori să recunoască imediat principalele
pericole și măsurile de protecție necesare. Instruirea este necesară mai ales pentru ca lucrătorii să recunoască și
să înțeleagă noile clase de pericol, pictograme, fraze de pericol și de precauție introduse de CLP.

FIGURA 26: EXTRASE DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNILE 2.1 ȘI 2.2

Instrucțiunile privind manevrarea și depozitarea din secțiunea 7 împreună cu protecția împotriva expunerii din
secțiunea 8.2 și cu considerațiile privind eliminarea din secțiunea 13 a FDS trebuie să constituie instrucțiuni de
bază pentru ca lucrătorii să utilizeze produsele chimice în siguranță în condiții normale de lucru.
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FIGURA 27: EXTRAS DIN FDS PENTRU VARUL STINS, SECȚIUNEA 7

FIGURA 28: EXTRAS DIN FDS PENTRU VARUL STINS, SECȚIUNEA 8,2

FIGURA 29: FIGURA 27: EXTRAS DIN FDS PENTRU VARUL STINS, SECȚIUNEA 13

În scenariul de expunere, secțiunea care descrie condițiile de utilizare care influențează expunerea conține
informații importante despre condițiile în care utilizarea este sigură pentru mediu (uneori în cadrul rubricilor
„Scenariu ajutător legat de mediu”). Aceste informații pot fi utile în cadrul instruirii.
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FIGURA 30: EXTRASE DIN GES4 TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE: SULFAT DE NICHEL – GALVANIZARE
CU NICHEL, GALVANOPLASTIE CU NICHEL, NICHELARE CHIMICĂ – 2.1 CONTROLUL EXPUNERII ÎN MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR

În mod similar, secțiunea care descrie condițiile de utilizare care influențează expunerea lucrătorilor conține
informații importante despre condițiile de utilizare în siguranță, care pot fi incluse în activitățile de formare.
Aceste informații sunt uneori prezentate în secțiunea „Scenariu ajutător pentru lucrători”.
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FIGURA 31: EXTRAS DIN GES4 TRATAREA SUPRAFEȚELOR METALICE: SULFAT DE NICHEL – GALVANIZARE CU
NICHEL, GALVANOPLASTIE CU NICHEL ȘI NICHELARE CHIMICĂ – 2.2 CONTROLUL EXPUNERII LUCRĂTORILOR
PENTRU SCENARIUL DE EXPUNERE AJUTĂTOR 4.2

8.2.2

Intervenție în caz de accidente (expunere, incendiu, scurgeri)

Măsurile de prim ajutor descrise în secțiunea 4 din FDS sunt importante pentru a minimiza consecințele expunerii
accidentale pentru victimă, dar uneori și pentru persoana care acordă primul ajutor.
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FIGURA 32: EXTRAS DIN FDS PENTRU ACIDUL FLUORHIDRIC, SECȚIUNEA 4

Este important ca la instructaj să se indice mijloacele de stingere necorespunzătoare și pericolele speciale
generate de produsul chimic în caz de incendiu, menționate în secțiunea 5 din FDS. De asemenea, se pot oferi
recomandări suplimentare privind eliminarea reziduurilor. Acest lucru va ajuta la reducerea consecințelor și la
evitarea reacțiilor periculoase în timpul stingerii unui incendiu care implică produse chimice.

FIGURA 33: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNEA 5
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Și măsurile de luat în caz de dispersie accidentală, descrise în secțiunea 6 din FDS, conțin informații despre
precauțiile personale și echipamentul de protecție care trebuie utilizate, precum și despre precauțiile pentru mediu
care trebuie respectate în caz de vărsări sau scurgeri accidentale. Aceste recomandări vor fi utile pentru a reduce
la minimum consecințele dispersiei accidentale pentru mediu și sănătatea umană.

FIGURA 34: EXTRAS DIN FDS PENTRU ACIDUL FLUORHIDRIC, SECȚIUNEA 6
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9. Administrarea riscurilor în cadrul operațiunilor zilnice
Administrarea riscurilor face parte din operațiunile zilnice obișnuite ale unei întreprinderi și constituie un aspect de
bază al directivelor DEI, DAC și DCM. Scopul său este acela de a garanta că, în contextul gestionării operațiunilor,
riscurile sunt mai întâi evaluate și apoi ținute sub control.
Un pas suplimentar important constă în revizuirea evaluării, periodic sau ori de câte ori este necesară o
actualizare. În mod normal, modificările de la nivelul procesului, evenimentele la limita de producere a unui
accident și incidentele impun efectuarea unei revizuiri.
Și informațiile noi furnizate în FDS și SE pot impune necesitatea unei revizuiri. De exemplu, o modificare a
clasificării gradului de pericol asociat unei substanțe sau unui amestec poate avea repercusiuni ample asupra
măsurilor de administrare a riscurilor și poate impune o actualizare a evaluării riscurilor sau chiar a autorizației de
mediu. Și modificările din scenariile de expunere pot avea consecințe similare.
La momentul transmiterii unei fișe cu date de securitate (și a unui scenariu de expunere, dacă este cazul) către
utilizatorul din aval, cel mai simplu mod de a descoperi dacă documentul este o versiune revizuită constă în
verificarea primei pagini a FDS, în care trebuie să se indice informații privind revizuirea.
Secțiunea 16 din FDS conține indicații privind locurile în care s-au făcut modificări față de versiunea anterioară
a FDS. Acest lucru vă va ajuta să stabiliți dacă modificările aduse fișei au vreo influență asupra administrării
riscurilor. De asemenea, dacă modificările indicate nu sunt suficient de clare, puteți să îi cereți furnizorului
dumneavoastră explicații suplimentare.

FIGURA 35: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNEA 1

FIGURA 36: EXTRAS DIN FDS PENTRU SULFATUL DE NICHEL, SECȚIUNEA 16
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Modul în care se indică modificările în secțiunea 16 poate să varieze. În exemplul de mai sus, furnizorul a ales să
sublinieze elementele din document care au fost modificate. Un alt exemplu este prezentat aici.

FIGURA 37: EXTRAS DIN FDS PENTRU VARUL STINS, SECȚIUNEA 16

Pentru o prelucrare eficientă a informațiilor primite, ar putea fi util să se alcătuiască o listă de referință privind
utilizarea informațiilor. Lista ajută la identificarea informațiilor utilizate pentru fiecare obligație legală. În cazul în
care informațiile se modifică, este mai ușor să se urmărească implicațiile și să se facă modificările în consecință.
Un exemplu de astfel de listă este prezentat în anexa 3.
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Anexa 1. Listă de termeni
Utilizator final
Persoană sau organism care utilizează substanțe sau preparate într-o activitate industrială sau profesională (nu un
consumator sau un distribuitor), care nu le furnizează mai departe.
Mascare
Mascarea are loc în aproape orice operațiune de finisare a metalelor în care doar o anumită zonă, bine definită, a
suprafeței unei piese trebuie să fie expusă la proces.
Ecranare
Ecranarea se folosește pentru a devia curentul excesiv din zonele cu densitate mare a curentului pentru a preveni
acumularea excesivă a depunerii.
Suport de acoperire
Suportul, numit și dispozitiv de fixare, este un dispozitiv conductor electric care susține piesele într-o poziție fixă
în timpul ciclului de acoperire. Acesta trebuie să prezinte o înaltă conductibilitate, având în vedere necesitatea
de a conecta electric piesa la bara colectoare și la sursa de alimentare cu curent continuu. Întreaga suprafață, cu
excepția zonelor de contact, este de obicei acoperită cu un material plastic rezistent chimic și izolator.
Bazin colector
Groapă sau rezervor care servește drept zonă de scurgere sau recipient pentru lichide.

Anexa 2: Tabel sinoptic al informațiilor privind produsele chimice
Acesta este un exemplu de tabel care poate fi creat de întreprindere pentru a sintetiza câteva informații principale
referitoare la substanțele și amestecurile pe care le folosește. Coloana 6 conține o descriere a activităților care
implică substanțele, realizată de întreprindere.  În coloanele 7-11 se consemnează modul în care întreprinderea
distribuie activitățile în funcție de diferitele categorii de descriptori ai utilizării, în conformitate cu Ghidul privind
descrierea utilizării20. Se pot adăuga și alte informații, în funcție de nevoile individuale ale întreprinderii (de
exemplu: valorile limită de expunere profesională, datele de contact ale furnizorilor, data primirii FDS/SE, statutul
de reglementare al substanței conform Regulamentului REACH21, informații referitoare la alte acte legislative,
cantitatea de la locul de utilizare, informații despre ambalare, codurile inventarelor utilizărilor la nivel de sector
etc.).
Acest rezumat va oferi o imagine de ansamblu a produselor chimice utilizate și poate facilita monitorizarea
schimbărilor, de exemplu în cazul primirii unei fișe cu date de securitate și a unor scenarii de expunere actualizate.
În plus, informațiile pot fi extrase cu ușurință și în alte scopuri, după necesități – de exemplu, pentru solicitarea
unei autorizații DEI, evaluarea riscurilor de la locul de muncă etc.

20 La momentul publicării, „Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice, capitolul R.12: Descrierea utilizării” era
în curs de revizuire (data estimată a publicării fiind la sfârșitul anului 2015) http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 De exemplu, dacă substanța este inclusă în lista substanțelor candidate sau în lista de autorizare etc.
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TABELUL 3: TABEL SINOPTIC AL INFORMAȚIILOR PRIVIND PRODUSELE CHIMICE

VAR STINS
ACID SULFURIC

DENUMIREA SUBSTANȚEI

NICHEL METALIC

CONC.

FORMĂ

CAS

CLASIFICARE
(REGULAMENTUL
CLP)

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII,
REALIZATĂ DE ÎNTREPRINDERE

Sens. piele 1 H317
Substanță cancerigenă
2 H351
STOT RE 1 H372
Toxicitate acvatică
cronică 3 H412

Transfer din butoi 50 kg în
cuva de proces
Cufundarea piesei de
prelucrat
Depozitare între utilizări

100

Solid, masiv

7440-02-0

CATEGORIE
DE PROCES
(PROC)

ELIBERARE ÎN
MEDIU
CATEGORIE
(ERC)

CATEGORIE CATEGORIE FUNCȚIONALĂ
DE PRODUS

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Agent de acoperire

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII,
REALIZATĂ DE ÎNTREPRINDERE
Transfer din sac de 25 kg în
procesul de tratare a apei
Etapă de amestecare
Depozitare între utilizări

CONC.

FORMĂ

CAS

CLASIFICARE
(REGULAMENTUL
CLP)

100

Solid, pulbere

1305-62-0

Irit. piele 2, H315
Lez. oc. 1 H318
STOT SE 3, H335

CATEGORIE
DE PROCES
(PROC)

ELIBERARE ÎN
MEDIU
CATEGORIE
(ERC)

CATEGORIE CATEGORIE FUNCȚIONALĂ
DE PRODUS

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Agent de reglare a pH-ului

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII,
REALIZATĂ DE ÎNTREPRINDERE
Transfer din IBC în procesul
de tratare a apei
Etapă de amestecare
Depozitare între utilizări

CONC.

FORMĂ

CAS

CLASIFICARE
(REGULAMENTUL
CLP)

95-97

Lichid

7664-93-9

Cor. piele  1A H314

CATEGORIE
DE PROCES
(PROC)

ELIBERARE ÎN
MEDIU
CATEGORIE
(ERC)

CATEGORIE CATEGORIE FUNCȚIONALĂ
DE PRODUS

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Agent de reglare a pH-ului
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Anexa 3: Listă de referință cu sugestii de utilizare a informațiilor
În acest tabel se trec în revistă sugestiile de utilizare a informațiilor din fișa cu date de securitate și din scenariul de
expunere pentru asigurarea conformității cu obligațiile legale descrise în studiul de caz.
Atunci când se furnizează informații actualizate privind produsele chimice, un astfel de tabel poate ajuta la
identificarea situațiilor în care modificările din informațiile primite trebuie luate în considerare.

SURSA INFORMAȚIILOR

SUGESTIE DE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR

Fișă cu date de securitate

Autorizație DEI de tip b

Prima pagină, antet

Administrarea riscurilor, evaluarea informațiilor
primite

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului

Autorizație DEI de tip b

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări
contraindicate

Autorizație DEI de tip b

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Evaluarea riscurilor, pasul 1

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Autorizație DEI de tip b
Autorizație DEI de tip c, e, f, j
Evaluarea riscurilor, pasul 1
Instruirea lucrătorilor

2.2 Elemente pentru etichetă

Evaluarea riscurilor, pasul 1
Instruirea lucrătorilor

2.3 Alte pericole

Autorizație DEI de tip b
Evaluarea riscurilor, pasul 1

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Autorizație DEI de tip b
Evaluarea riscurilor, pasul 1

3.1 Substanțe
3.2 Amestecuri
SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele
speciale necesare
SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Evaluarea riscurilor, pasul 3
Instruirea lucrătorilor
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SURSA INFORMAȚIILOR

SUGESTIE DE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Instruirea lucrătorilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Instruirea lucrătorilor

5.3 Recomandări destinate pompierilor
5.4 Informații suplimentare

Instruirea lucrătorilor

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Instruirea lucrătorilor

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
6.4 Trimiteri la alte secțiuni
SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Evaluarea riscurilor, pasul 2
Instruirea lucrătorilor

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale
incompatibilități
7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1 Parametri de control

Evaluarea riscurilor, pasul 1

LEP
DNEL
PNEC
8.2 Controale ale expunerii

Autorizație DEI de tip c, e, f, j
Evaluarea riscurilor, pasul 2
Instruirea lucrătorilor

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Autorizație DEI de tip b
Evaluarea riscurilor, pasul 1

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
9.2 Alte informații
SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate

Evaluarea riscurilor, pasul 1
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SURSA INFORMAȚIILOR

SUGESTIE DE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR

10.2 Stabilitate chimică
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase
10.4 Condiții de evitat
10.5 Materiale incompatibile
10.6 Produși de descompunere periculoși
SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind efectele toxicologice

Evaluarea riscurilor, pasul 1
Evaluarea riscurilor, pasul 2

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Autorizație DEI de tip c, e, f, j

12.1 Toxicitatea
12.2 Persistența și degradabilitatea
12.3 Potențialul de bioacumulare
12.4 Mobilitatea în sol
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deșeurilor
SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
14.1. Numărul ONU
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
14.4. Grupul de ambalare
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
14.7. Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și
cu Codul IBC
SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului
specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Autorizație DEI de tip h
Instruirea lucrătorilor
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SURSA INFORMAȚIILOR

SUGESTIE DE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR

15.2 Evaluarea securității chimice
SECȚIUNEA 16: Alte informații
(i) Indicarea modificărilor

Administrarea riscurilor, evaluarea informațiilor
primite

(ii) Abrevieri și acronime
(vi) Recomandări privind formarea
Informații suplimentare

Instruirea lucrătorilor
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SURSA INFORMAȚIILOR

SUGESTIE DE UTILIZARE A INFORMAȚIILOR

Scenariul de expunere
Titlul SE (titlul scurt)
1. Secțiunea de titlu

Evaluarea riscurilor, pasul 1

Denumire SE/a utilizării
Domeniul de aplicare
2. Condiții de utilizare care influențează expunerea
2.1 Scenariu  ajutător legat de mediu

Instruirea lucrătorilor

Caracteristicile produsului (articolului)
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau din durata de viață utilă)

Evaluarea riscurilor, pasul 2

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice

Autorizație DEI de tip g
Autorizație DEI de tip c, e, f, j
Autorizație DEI de tip k

Condiții și măsuri referitoare la instalația de epurare a apelor uzate
Condițiile și măsurile referitoare la tratarea deșeurilor (inclusiv a deșeurilor de
articole)

Autorizație DEI de tip h

Alte condiții care influențează expunerea mediului
Recomandări suplimentare privind bunele practici. Nu se aplică obligațiile
prevăzute la articolul 37 alineatul (4) din REACH
2.2 Scenariu  ajutător pentru lucrători

Evaluarea riscurilor, pasul 2
Instruirea lucrătorilor

Caracteristicile produsului
Cantitatea folosită (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/
expunerii
Condiții și măsuri tehnice și organizatorice
Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, la igienă și la evaluarea
sănătății
Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor
Recomandări suplimentare privind bunele practici. Nu se aplică obligațiile
prevăzute la articolul 37 alineatul (4) din REACH
3. Estimarea expunerii și referire la sursa acesteia
3.1 Scenariu  ajutător legat de mediu
3.2 Scenariu  ajutător pentru lucrători
4. Instrucțiuni adresate utilizatorilor din aval pentru a evalua dacă lucrează în
cadrul limitelor stabilite în SE

Evaluarea riscurilor, pasul 3
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