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Vysvetľujúca poznámka
Toto je pracovný dokument zdieľaný so zúčastnenými stranami Európskej chemickej agentúry (ECHA). Je
určený výhradne na účely konzultácie a môže sa meniť. Informácie a názory uvedené v tomto dokumente sú
názormi autorov a nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko agentúry ECHA. Európska chemická
agentúra nenesie zodpovednosť za použitie informácií z tohto dokumentu.

Úvod
Táto prípadová štúdia bola vypracovaná agentúrou ECHA s podporou zástupcov priemyslu a úradov. Ukazuje,
kde možno použiť informácie o dodávateľskom reťazci z nariadení REACH/CLP na podporu následných
užívateľov pri plnení ich povinností vyplývajúcich z niektorých právnych predpisov o bezpečnosti práce,
ochrane zdravia a životného prostredia.
Cieľom tohto dokumentu je podporiť diskusiu s príslušnými zúčastnenými stranami o tom, ako môžu následní
užívatelia využiť informácie získané v rámci nariadení REACH a CLP na úrovni podnikov aby im pomohli plniť
povinnosti pri zaisťovaní bezpečného používanie chemických látok. Prípadová štúdia bola súčasťou programu
pracovného seminára so zúčastnenými stranami v apríli 20151 zameraného na získanie predstáv o potrebách
zúčastnených strán a na oblasti ďalšej práce/spolupráce.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Predslov
Prevádzkovatelia priemyselných zariadení používajúci chemikálie v rámci svojich činností zohrávajú hlavnú
úlohu pri zaisťovaní, aby boli chemikálie používané bezpečne a aby boli kontrolované ich riziká pre ľudské
zdravie a životné prostredie. Pritom je potrebné dodržiavať rad právnych predpisov o ochrane životného
prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj nariadenie REACH.
Toto je prípadová štúdia spoločnosti, ktorá pôsobí ako následný užívateľ v priemysle pokovovania/povrchovej
úpravy. Kladie si za cieľ prakticky a realisticky ukázať, kde sa informácie o dodávateľskom reťazci z nariadení
REACH/CLP uplatňujú a kde ich možno použiť na podporu spoločnosti pri plnení povinností podľa právnych
predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia a životného prostredia.
Uvedené príklady v tomto dokumente slúžia na ilustráciu niekoľkých spôsobov, ako možno využiť informácie
o dodávateľskom reťazci. Zámerom týchto príkladov však nie je vyčerpávajúcim spôsobom identifikovať
a ukázať všetky povinností alebo možnosti, ako možno informácie podľa týchto právnych predpisov použiť.
Spoločnosť opísaná v tejto prípadovej štúdii je hypotetická a elektrolytické niklovanie je iba jedným
z mnohých postupov využívaných v priemysle pokovovania/povrchových úprav. Podobne chemické látky
uvádzané v tomto dokumente predstavujú iba časť zo širokej škály látok a zmesí používaných v tomto
priemyselnom odvetví.
Táto prípadová štúdia bola vybraná ako príklad typického procesu, v ktorom sa používajú chemikálie a
poznatky možno aplikovať na iné priemyselné odvetvia.
Prípadová štúdia vychádza z verejne dostupných informácií o postupoch povrchových úprav zahŕňajúcich
všeobecné expozičné scenáre a karty bezpečnostných údajov. Ako súčasť plánu CSR/ES2 , prebiehajú práce
na zlepšenie komunikácie v dodávateľskom reťazci medzi dodávateľmi a následnými užívateľmi ohľadne
informácií pre bezpečné používanie chemických látok. Zahŕňa to projekty na stanovenie správnych postupov
pre harmonizáciu formátu a obsahu expozičných scenárov. Je potrebné poznamenať, že všeobecné expozičné
scenáre použité v tejto prípadovej štúdii nesledujú vo všetkých aspektoch aktuálny vývoj a osvedčené
postupy, ktoré sú stanovené v pláne v súvislosti s formátom a obsahom. Ukážky sú však uvedené na
vysvetlenie povahy dostupných informácií a kde ich možno nájsť v rôznych dokumentoch.
Zdroj kariet bezpečnostných údajov a expozičných scenárov uvedených v prípadovej štúdii
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Kyselina fluorovodíková (2013), chlorid nikelnatý (2012)
Nordkalk: Hasené vápno (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Síran nikelnatý (2012), niklové brikety (2013)
Nickel Consortia: Všeobecné expozičné scenáre (GES, 2014)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap
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A. Opis hypotetickej niklovne a jej činností
1. Všeobecné závery
Spoločnosť je malý podnik (podľa definície MSP EÚ3) so sídlom v jednom z členských štátov Európskej
únie. Je subdodávateľom pre výrobcov strojov a zariadení. Spoločnosť vykonáva niklovanie dielov alebo
komponentov, ktoré sa potom používajú pri montáži strojových zariadení.
Diely určené na niklovanie majú rôznu geometriu a maximálnu hmotnosť 2 metrické tony. Základný materiál je
oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ.
Spoločnosť nakupuje chemikálie na použitie od dodávateľov so sídlom v EÚ, a podľa nariadenia REACH je
preto následným užívateľom. Látky alebo zmesi nedodáva ďalej, a preto sa označuje ako koncový užívateľ.
Spoločnosť pripravuje pokovovací roztok vzájomným zmiešaním rôznych chemických látok. Vykonáva sa to na
mieste a pre vlastnú potrebu spoločnosti. Pokovovací roztok sa typicky skladá z deionizovanej vody, síranu
nikelnatého, chloridu nikelnatého a kyseliny boritej.

OBRÁZOK Č. 1: SCHÉMA POKOVOVACEJ PREVÁDZKY

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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Zariadenie je vyhradeným pracoviskom pre niklovanie umiestneným v priemyselnej zóne v blízkosti veľkého
mesta. Prevádzka obsahuje jednu technologickú linku a celkový objem nádrží na úpravu je väčší ako 30 m3.
Linka tiež zahŕňa nádrž vyhradenú na odstraňovanie niklovej vrstvy v prípade, že sa vyskytne problém počas
procesu pokovovania. Výrobný priestor a všetky prevádzkové nádrže sa nachádzajú v šachte (jame). Okrem
technologickej linky je prevádzka vybavená podpornými zariadeniami, ako sú leštiareň a zvarovňa. Je tiež
vybavená vlastnou čistiarňou odpadových vôd. Väčšina z procesných úloh zahŕňa manuálnu prácu. Roztoky na
povrchovú úpravu sa uchovávajú v procesných kadiach. Ostatné chemikálie sú uložené vo vyhradenom sklade
chemikálií.
Definície technických výrazov napísaných kurzívou, sa nachádzajú v prílohe 1. Zoznam výrazov.
Procesy a hlavné materiálové toky sú zhrnuté na obrázku 1.

2. Procesy
21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Diely, ktoré sa majú pokovovať dodáva do prevádzky dodávateľ. Vybalia sa a prejdú prípravou pred naložením
do technologickej linky. Tieto prípravy zahŕňajú vstup do systému riadenia výroby, vizuálnu kontrolu, prípadne
ručné čistenie povrchu rozpúšťadlom (na odstránenie zvyškov obalového materiálu alebo tuku) a maskovanie.
Obrobky sa potom ručne naložia na pokovovacie rošty (stojany) alebo držiaky, zatienia (v prípade potreby)
a mostovým žeriavom zdvihnú na linku pre povrchovú úpravu. Pokovovací rošt sa presúva z nádrže do nádrže
podľa výrobných špecifikácií.
Prvá časť linky pre povrchovú úpravu (alkalické čistenie a kyslé čistenie/morenie) pripraví povrch obrobku
na vlastný proces pokovovania (druhá časť linky). Oplachovanie obrobku demineralizovanou vodou medzi
jednotlivými fázami sa vykonáva buď v oddelených oplachovacích nádržiach, alebo manuálne nad procesnými
nádržami v závislosti od fázy procesu.
Po skončení pokovovania sa obrobky opláchnu, odoberú z roštov alebo držiakov, odstráni sa maskovanie
a obrobky sa nechajú vyschnúť. Všetky tieto úlohy sa vykonávajú ručne. Diely sa po vysušení v prípade
potreby finalizujú leštením, skontroluje sa ich kvalita, zabalia sa a odošlú sa dodávateľovi. Leštenie sa
vykonáva v inej časti prevádzky.
V nepravdepodobnom prípade neúspešného procesu pokovovania sa obrobok vloží do kúpeľa kyseliny
dusičnej, kde sa vrstva niklu chemicky odstráni. Potom sa obrobok pošle späť na začiatok procesu.
211

Elektrolytické niklovanie

Elektrolytické (galvanické) niklovanie je proces, v ktorom sa nikel nanáša na povrch obrobku účinkom
jednosmerného prúdu prechádzajúceho cez pokovovací (galvanizačný) roztok.
Na dosiahnutie požadovaných vlastností musí byť pokovovací (galvanizačný) roztok zahriaty na približne 50 °C.
Obrobok je pripojený ako katóda a kovový nikel (vo forme peliet alebo brikiet) sa používa ako rozpustná
anóda. Vplyvom jednosmerného prúdu privádzaného do systému sa anóda rozpustí do roztoku. Katióny niklu
v pokovovacom (galvanizačnom) roztoku putujú smerom ku katóde a redukujú sa na nej a vytvárajú kovovú
vrstvu niklu (pozri obr. 2 ďalej).
Vyvíjanie vodíka a kyslíka závisí od účinnosti katódy, resp. anódy. Typická účinnosť katódy je okolo 90 – 97 %,
a preto sa časť prúdu spotrebuje na vytváranie plynného vodíka. Účinnosť anódy je takmer vždy 100 %,
a preto sa obvykle na anóde vyvinie len veľmi málo kyslíku, prípadne žiadny kyslík. Vďaka vysokej účinnosti
elektród je vývin plynov pri niklovaní minimálny.

7
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Roztok sa mechanicky mieša, aby sa zaistilo optimálne ukladanie niklu.

OBRÁZOK Č. 2: PRINCÍP ELEKTROLYTICKÉHO (GALVANICKÉHO) NIKLOVANIA
Z: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

Hlavné chemikálie používané v spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
TABUĽKA 1: POUŽITÉ CHEMIKÁLIE

PROCES

PRÍSLUŠNÉ CHEMICKÉ LÁTKY ALEBO ZMESI

Príprava povrchu obrobku
Alkalické čistenie

Hydroxid sodný, uhličitan sodný

Kyslé čistenie alebo morenie

Kyselina sírová, fluorovodíková a/alebo dusičná

Odmasťovanie

Acetón

Maskovanie, zastavenie

Lak, vosk

Elektrolytické pokovovanie obrobku
Elektrolytické nanášanie (zdroj kovu)

Nikel

Elektrolytické nanášanie (aditíva)

Síran nikelnatý, chlorid nikelnatý, kyselina boritá, kyselina sírová,
uhličitan nikelnatý, leskotvorné prísady

Čistenie odpadovej vody
Úprava pH, zrážanie

Kyselina sírová, hydroxid sodný, hasené vápno
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ÚDRŽBA

221

Monitorovanie roztokov procesu

Na zaručenie kvality nanesenej vrstvy niklu sa niklovací roztok musí kontinuálne filtrovať. Okrem toho sa
všetky roztoky používané v spoločnosti na povrchovú úpravu týždenne interne testujú. Úroveň hlavných iónov
a nečistôt sa analyzuje a chemické zloženie roztokov sa príslušne upraví.
222

Údržba zariadení

Raz za štvrť roka má výroba odstávku na údržbu. Zariadenia (nádrže na úpravu, systém chemických potrubí
a čerpadiel, odsávanie vzduchu, elektrická sústava, zásobníky chemikálií, zariadenia na úpravu vody atď.) sa
vyprázdnia, vyčistia, skontrolujú a v prípade potreby opravia.

3. Kontrolné opatrenia
31

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

311

Ovzdušie

Systém odsávania vzduchu zariadenia pracuje na protitlakovom princípe. Vháňaný vzduch sa do výrobného
priestoru privádza cez kanály núteného vetrania umiestnené pozdĺž linky pre povrchovú úpravu a odsávanie
vzduchu zabezpečujú bočné digestory pozdĺž oboch dlhších strán nádrží na úpravu.
Vďaka vysokej účinnosti katódy je vytváranie výparov z roztoku minimálne. Systém odsávania vzduchu je
okrem toho vybavený mokrými práčkami na odstraňovanie výparov.
Pri odmasťovaní a čistení povrchu (ručné utieranie obrobkov) pred pokovovaním sa v malom rozsahu
vytvárajú prchavé organické zlúčeniny.
Prúd potrebný pre rôzne činnosti sa privádza z verejnej elektrickej siete. Keďže spoločnosť nepoužíva vlastný
generátor prúdu, nevytvára žiadne emisie do ovzdušia.
Leštenie sa vykonáva v samostatnej časti prevádzky. Leštiace stroje sú uzavreté a vybavené lokálnym
podtlakovým vetraním a cyklónovým odlučovačom.
312

Voda

Odpadová voda z procesu a podporných činností (oplachovacia voda, umývanie prevádzok, napr. podláh),
ktorá sa nemôže opäť použiť v procese, sa najprv zhromažďuje vo vani (oddelene od vane s procesnými
nádržami) a potom prečerpáva do čistiarne odpadových vôd na mieste. Odpadová voda sa neutralizuje a ióny
niklu sa vyzrážajú/oddelia vo forme kalu hydroxidu nikelnatého.
Po sedimentácii sa kal odvodní vo filtračnom lise a aby sa zabránilo tvorbe prachu, vzniknutý koláč hydroxidu
nikelnatého s obsahom maximálne 20 – 25 % suchého materiálu sa prenesie do flexibilných IBC kontajnerov
(veľkých vriec). Veľké vrecia sa približne dvakrát do roka odosielajú do vyhradeného recyklačného zariadenia.
Proces čistenia odpadových vôd je väčšinou automatizovaný. Iba niekoľko krokov sa vykonáva ručne,
napríklad prenos koláča hydroxidu do veľkých vriec, pripojenie/odpojenie veľkých vriec a odber vzoriek
a analýza vyčistenej vody kvôli kontrole dodržiavania predpisov o ochrane životného prostredia.
Vyčistená voda sa vypúšťa do mestskej kanalizačnej siete a odvádza do komunálnej čistiarne odpadových
vôd.
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313

Pôda

Neočakáva sa žiadna priama kontaminácia pôdy z procesov, keďže činnosti sa vykonávajú v interiéri a na
zabránenie kontaminácie sú inštalované fyzické bariéry. Výrobný priestor a všetky procesné nádrže
sú umiestnené vo vani tak, aby bolo možné nádrže jednoducho kontrolovať. Vaňa (šachta) je vybavená
výstražným zariadením na signalizáciu úniku a jej vnútorné povrchy majú chemicky odolný povlak.
Sekundárna kontaminácia je možná cez emisie do ovzdušia (suché alebo mokré usadzovanie).
314

Odpady

Program monitorovania roztokov pre povrchovú úpravu (pozri bod 2.2 Údržba) zabezpečuje, že roztoky
si uchovávajú požadovanú kvalitu a nemusia sa často meniť. Keď sa roztoky musia príležitostne vymeniť,
zlikvidujú sa ako nebezpečný odpad. Okrem toho spoločnosť zhromažďuje rôzne druhy odpadov oddelene.
315

Zdravie ľudí

Pri práci v prevádzkach pracovníci používajú chemicky odolné pracovné odevy, topánky a okuliare. Používanie
bočných digestorov na procesných nádržiach znižuje kontamináciu vzduchu na pracovisku, a tým aj expozíciu
pracovníkov počas normálnych činností pri pokovovaní. Potvrdzuje sa to kontrolou ovzdušia vykonávanou raz
za rok.
Pracovníci navyše pri vykonávaní činností, počas ktorých vzniká riziko styku pokožky s roztokmi na úpravu,
používajú príslušné rukavice (z nitrilovej gumy). K takémuto kontaktu môže dôjsť počas nakladania/
vykladania obrobkov, pri oplachovaní atď. Podobné rukavice sa tiež používajú pri vykonávaní manuálnych
úkonov pri čistení odpadových vôd. Pracovníci počas činností spojených s odmasťovaním a údržbou používajú
špecifické OOP (napríklad respirátor alebo chemickú kombinézu), ako predpisujú prevádzkové postupy
spoločnosti.
Činnosti leštenia sa vykonávajú v inej časti prevádzky. Leštiace stroje sú uzavreté a vybavené lokálnym
podtlakovým vetraním a cyklónovým odlučovačom. Vzduch nerecirkuluje.
Expozícia pracovníkov niklu sa monitoruje biologicky analýzou obsahu niklu vo vzorke moču pracovníka, ktorá
sa odoberá minimálne raz za rok na konci pracovného týždňa a pracovnej smeny. Pracovníci sa okrem toho
každý rok podrobujú všeobecnej lekárskej prehliadke.

4. Zvažované právne požiadavky
Spoločnosť má právne povinnosti vyplývajúce z nariadenia REACH a iných smerníc Európskej únie (EÚ).
V tejto prípadovej štúdii sa zohľadnia iba najdôležitejšie právne predpisy v oblasti ochrany životného
prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IED, CAD a CMD). Právne požiadavky sa vezmú do úvahy
na všeobecnej úrovni EÚ, a preto nezohľadňujú potenciálne rozdiely, ktoré vyplývajú z transpozície smerníc
na úroveň členských štátov.
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REACH

Spoločnosť získava chemické produkty pre svoje činnosti od dodávateľov z EÚ a podľa nariadenia REACH
je preto následným (koncovým) užívateľom4. Spoločnosť pripravuje pokovovacie roztoky vzájomným
zmiešaním rôznych chemických látok, čo vykonáva iba pre vlastnú potrebu.
Všeobecné povinnosti spoločnosti podľa nariadenia REACH sú zhrnuté v tabuľke 2 nižšie.
4

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).
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TABUĽKA 2: HLAVNÉ POVINNOSTI PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV PODĽA NARIADENIA REACH

POVINNOSTI PODĽA NARIADENIA REACH
Dokumentácia činností

Komunikácia
s dodávateľmi

Karta bezpečnostných
údajov (KBÚ)

Všetky činnosti súvisiace s nariadením REACH sa musia
dokumentovať
Vaše použitia látok oznámte registrujúcim skôr, než
látky zaregistrujú po komunikácii s vašimi dodávateľmi.
V skutočnosti to nie je nepovinné, ale týmto spôsobom
môže byť vaše použitie zahrnuté do registrácie. S touto
úlohou vám môže pomôcť vaša odvetvová organizácia.

VZŤAHUJÚ SA NA
Všetky látky ako také alebo v zmesiach

Všetky látky ako také alebo v zmesiach

Akúkoľvek novú informáciu o nebezpečnosti látky alebo
o vhodnosti opatrení manažmentu rizík oznámte vášmu
dodávateľovi.
Po získaní karty bezpečnostných údajov (KBÚ) je
potrebné stanoviť a aplikovať vhodné opatrenia na
primeranú kontrolu rizík vo vašej prevádzke, a to
ako pre pracovníkov, tak i pre životné prostredie. S
tým vám môžu pomôcť informácie uvedené v karte
bezpečnostných údajov. Ak bola látka zaregistrovaná,
skontrolujte, či obsahuje aj vaše použitie.

Látka ako taká alebo v zmesi, pre
ktorú sa vyžaduje vypracovanie KBÚ.
To znamená:
1. látka alebo zmes spĺňa kritériá
klasifikácie ako nebezpečná alebo
2. látka (ako taká) je PBT alebo vPvB
alebo
3. látka (ako taká) je zahrnutá
do zoznamu kandidátskych látok
z iných dôvodov ako 1. alebo 2.

Keď spolu s KBÚ dostanete expozičný scenár, je potrebné
skontrolovať, či sa expozičný scenár vzťahuje na vaše
vlastné použitie látky a vaše podmienky používania.
Ak vaše podmienky na pracovisku zodpovedajú
informáciám uvedeným v expozičnom scenári, nie sú
potrebné žiadne ďalšie opatrenia, stačí túto skutočnosť
zdokumentovať.

Expozičný scenár

V opačnom prípade musíte prijať jedno z nasledujúcich
opatrení:
•
Prispôsobte svoje vlastné aktivity, aby zodpovedali
podmienkam bezpečného používania, ako je
uvedené v expozičnom scenári.
•
Požiadajte svojho dodávateľa, aby vám poskytol
expozičný scenár, ktorý pokrýva vaše skutočné
podmienky používania.
•
Vyhľadajte vhodné alternatívne riešenie a zastavte
používanie danej látky.
•
Nájdite iného dodávateľa tej istej látky, ktorý k látke
poskytol expozičný scenár vzťahujúci sa na vaše
použitie.
•
Vykonajte svoje vlastné hodnotenie chemickej
bezpečnosti (platia niektoré výnimky).
Ak je nejaká látka, ktorú používate, v autorizačnom
zozname, môžete sa rozhodnúť, že ju nahradíte
bezpečnejšou alternatívou alebo zabezpečíte, aby bolo
vaše použitie autorizované.

Autorizácia

Ak používate látku zahrnutú do autorizačného zoznamu,
pre ktorú bolo vydané povolenie a toto povolenie sa
vzťahuje na vaše použitie v rámci dodávateľského
reťazca, budete musieť informovať agentúru ECHA
o vašom použití a splniť všetky podmienky uvedené v
autorizácii.

Látka ako taká, ktorá:
1. je nebezpečná alebo PBT alebo
vPvB a
2. Výrobca / dovozca ju registroval
v množstve 10 ton ročne alebo viac.
Expozičné scenáre možno poskytnúť
pre látky v zmesiach.

Všetky látky, ktoré podliehajú
autorizácii

Obmedzenia

Ak je niektorá látka, ktorú používate, na zozname
obmedzení, musíte splniť všetky podmienky predpísané
pre látku.

Všetky látky, ktoré podliehajú
obmedzeniu

Výrobcovia výrobkov,
ktoré obsahujú SVHC
v zozname kandidátskych
látok

Musíte poskytnúť svojim zákazníkom informácie
umožňujúce bezpečné používanie týchto výrobkov.

Výrobky, ktoré obsahujú koncentráciu
nad 0,1 % hmotnostného (w/w) látky
identifikovanej ako SVHC

Poznámka: nespadajú sem povinnosti následných užívateľov, ktorí dodávajú chemikálie následným užívateľom.
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Spoločnosť môže očakávať, že obdrží karty bezpečnostných údajov pre všetky nebezpečné látky a zmesi
používané v procese pokovovania. Je veľmi pravdepodobné, že všetky látky používané spoločnosťou sú alebo
budú registrované podľa nariadenia REACH, ale pre všetky z nich nebudú nutne pripojené expozičné scenáre.
Ak bola látka zaregistrovaná, registračné číslo sa musí oznámiť v smere dodávateľského reťazca.
V čase písania tohto dokumentu látky používané spoločnosťou nepodliehali autorizácii a obmedzenie niklu
a jeho zlúčenín sa nevzťahuje na výrobky, ktoré spoločnosť vyrába.
Kyselina boritá bola identifikovaná ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy (SVHC) a bola pridaná
do zoznamu kandidátskych látok SVHCs podliehajúcich autorizácii v roku 20105 a v roku 20156 bolo
odporučené, aby bola zahrnutá do autorizačného zoznamu. Pri výrobe poniklovaných výrobkov, všetky
zvyškové stopy kyseliny boritej by mali byť výrazne nižšie ako 0,1 % hmotnostného (w/w) výrobku. V
opačnom prípade platia požiadavky na látky vo výrobkoch. V tejto prípadovej štúdii nebudeme brať tieto
požiadavky do úvahy.
Zoznamy látok podliehajúcich autorizácii alebo obmedzeniu sa priebežne aktualizujú, a preto by ich
spoločnosť mala pravidelne kontrolovať.
42

SMERNICA O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH (2010/75/EÚ, IED)

ZAriadenie patrí do kategórie 2.6 prílohy I k IED: „Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou
elektrolytického alebo chemického procesu, ak objem používaných vaní presahuje 30 m3.“ Spoločnosť preto
podlieha IED a musí požiadať o integrované povolenie7 . Ustanovenia, týkajúce sa používania organických
rozpúšťadiel (acetón sa používa na čistenie povrchu obrobku), budú riešené ako súčasť integrovaného
povolenia.
Medzi hlavné povinnosti zariadení v rámci prílohy I k smernici patria:
•
•
•
•
•
•
•

prijmú sa preventívne opatrenia proti znečisťovaniu;
použijú sa najlepšie dostupné techniky (BAT);
nespôsobí sa žiadne významné znečistenie;
odpad sa zníži, recykluje alebo zlikviduje spôsobom, ktorý vytvára minimálne znečistenie;
maximalizuje sa energetická účinnosť;
predchádza sa nehodám a ich dosah sa obmedzí;
lokality sa po skončení činnosti sanujú.

Uplatní sa referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BREF) „Povrchová úprava kovov
a plastov“ prijatý v roku 20068 . Tento dokument BREF predstavuje veľké množstvo techník integrovaných
do procesu a techník na konci procesu s cieľom riešiť kľúčové problémy v oblasti životného prostredia, pokiaľ
ide o odvetvie povrchovej úpravy kovov a plastov. Pre tento BREF nie je zatiaľ k dispozícii žiadny dokument so
závermi o najlepšej dostupnej technike (BAT)9.

5

Rozhodnutie 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
Integrovaný prístup znamená, že povolenie musí zohľadňovať celé environmentálny výkon továrne, zahŕňajúci napr. emisie do ovzdušia,
vody a pôdy, produkciu odpadu, využívanie surovín, energetickú účinnosť, hlučnosť, prevenciu nehôd a obnovu lokality po uzavretí
zariadenia. Účelom smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku. http://ec.europa.eu/environment/
industry/stationary/ied/legislation.htm
8

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

9 „Závery o BAT“, ako sú definované v článku 3 ods. 12, znamenajú, že dokument obsahuje časti referenčného dokumentu o BAT so
závermi o najlepších dostupných technikách, ich opis, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne emisií spojené s najlepšími
dostupnými technikami, súvisiace monitorovanie, súvisiace úrovne spotreby a prípadne relevantné sanačné opatrenia príslušnej lokality.
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SMERNICA O CHEMICKÝCH FAKTOROCH (98/24/ES, CAD)

Spoločnosť vo svojich procesoch používa10 chemické látky, a preto sa na ňu vzťahuje smernica o chemických
faktoroch (CAD).
Cieľom smernice o chemických faktoroch je stanoviť minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred
rizikami pre ich bezpečnosť a zdravie, ktoré vznikajú alebo môžu vzniknúť z účinkov chemických faktorov,
ktoré sú prítomné na pracovisku, alebo v dôsledku akéhokoľvek pracovnej činnosti s chemickými faktormi.
Smernica ukladá povinnosti orgánom a zamestnávateľom a pracovníkom a zabezpečuje vypracovanie
smerodajných a záväzných expozičných limitov v pracovnom prostredí (PEL), ako aj biologických medzných
hodnôt na úrovni EÚ.
Časť II smernice stanovuje povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s nebezpečnými chemickými faktormi, čo
zahŕňa chemické faktory spĺňajúce kritériá klasifikácie ako nebezpečné podľa nariadenia CLP11.
Hlavné povinnosti zamestnávateľov:
• zistiť, ktoré nebezpečné chemické faktory sú prítomné na pracovisku
• posúdiť riziká všetkých nebezpečných chemických faktorov na pracovisku v kombinácii
• uplatniť všeobecné zásady prevencie rizík spojených s nebezpečnými chemickými faktormi v súlade
s hierarchiou kontrol
• uplatniť osobitné ochranné a preventívne opatrenia, ak vykonané posúdenie odhalí riziko pre bezpečnosť
a zdravie pracovníkov
• stanoviť postupy pre prípad nehôd, mimoriadnych udalostí alebo stavov núdze
• poskytnúť bezpečnostné informácie a školenia pre pracovníkov
Zamestnávatelia tiež musia vykonať príslušný zdravotný dohľad nad pracovníkmi v prípade, že posúdenie
odhalí zdravotné riziko.
44

HIERARCHIA KONTROL

Podľa CAD sa riziká musia vylúčiť alebo znížiť na minimum prijatím preventívnych opatrení v nasledujúcom
poradí dôležitosti:
nahradenie bezpečným alebo menej nebezpečným chemickým faktorom
zníženie rizika na minimum uplatnením opatrení v uvedenom poradí dôležitosti:
a pracovné postupy, technické kontroly, zariadenia a materiály, aby sa zabránilo alebo minimalizovalo
uvoľňovanie nebezpečných chemických faktorov (napr. uzavretý proces);
a kolektívne ochranné opatrenia pri zdroji rizika (napr. LEV);
a individuálne ochranné opatrenia (napríklad osobné ochranné prostriedky OOP).
Zamestnávateľ by pritom mal vychádzať z informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia poskytnutých
dodávateľom, napr. príslušnej karty bezpečnostných údajov, ktorú zostaví dodávateľ v súlade s nariadením
REACH, aby sa uľahčilo posúdenie rizík vyplývajúcich z nebezpečných chemických faktorov na pracovisku.

10 Podľa CAD „chemický faktor“ znamená akýkoľvek chemický prvok alebo zlúčeninu samostatne alebo ako súčasť zmesi, ako sa
vyskytuje v prírodnom stave alebo je vyrobená, použitá alebo uvoľnená, vrátane uvoľnenia vo forme odpadu, pri akejkoľvek pracovnej
činnosti, bez ohľadu na to, či je alebo nie je vyrobená zámerne a či je alebo nie je umiestnená na trhu;
11 Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
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SMERNICA O VYSTAVENÍ KARCINOGÉNOM ALEBO MUTAGÉNOM PRI PRÁCI (2004/37/ES, CMD)

Spoločnosť používa vo svojich procesoch látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogény (kategória 1A/1B)
(zlúčeniny niklu, ako je kovový nikel, síran alebo chlorid nikelnatý), a musí preto splniť povinnosti stanovené
smernicou CMD.
CMD si kladie za cieľ chrániť pracovníkov pred zdravotnými a bezpečnostnými rizikami z vystavenia účinkom
karcinogénov alebo mutagénov pri práci. Smernica zohľadňuje činnosti, ktoré môžu zahŕňať riziko vystavenia,
vymedzuje povinnosti orgánov a zamestnávateľov a stanovuje minimálne požiadavky na dosiahnutie
požadovanej ochrany vrátane limitných hodnôt.
Hlavné povinnosti zamestnávateľov sú podobné, ale všeobecne prísnejšie ako povinnosti, ktoré stanovuje
CAD, s dôrazom na prevenciu expozície buď nahradením, obmedzením expozície, alebo technickými
prostriedkami. Tiež sú stanovené niektoré ďalšie požiadavky týkajúce sa karcinogénnych/mutagénnych látok
(vedenie záznamov o vystavených pracovníkoch, sprístupnenie určitých informácií príslušnému orgánu na
jeho žiadosť) a posilňuje sa konzultácia s pracovníkmi/zástupcami.
V obidvoch smerniciach, CAD i CMD, sa požaduje zdravotný dohľad, ale stanovenie jeho praktickej organizácie
sa ponecháva na členské štáty v súlade s národnými právnymi predpismi a/alebo praxou.

5. Poznámky k iným právnym predpisom
Na spoločnosť sa môžu vzťahovať aj iné právne predpisy, v závislosti od rozsahu a typu jej aktivít. Niektoré
z nich sú tu zmienené, ale v prípadovej štúdii sa ďalej o nich nebude uvažovať.
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SEVESO

Smernica Seveso (smernica 2012/18/EÚ) sa uplatňuje v závislosti od množstva a klasifikácie nebezpečných
látok prítomných v podniku. Čím väčšie množstvo nebezpečných látok je v podniku prítomných, tým prísnejšie
pravidlá pre ne platia (tzv. podniky vyššej úrovne majú väčšie množstvá ako tzv. podniky nižšej úrovne, a preto
platí pre ne viac požiadaviek a prísnejšia kontrola). Uvádzajú sa konkrétne prahové hodnoty niektorých
látok, ale väčšina z prahových hodnôt je stanovená na základe klasifikačných kategórií podľa nariadenia CLP
(č. 1272/2008/ES).
Smernicu Seveso možno použiť pre zariadenie v závislosti od množstva nebezpečných látok na mieste a ich
klasifikácie.
52

SMERNICE O VÝROBKOCH

Smernica 2001/95/ES o celkovej bezpečnosti výrobkov sa nevzťahuje na spoločnosť, pretože niklovanie sa
neposkytuje spotrebiteľom, ale priemyselným zákazníkom.
Smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach sa priamo nevzťahuje na spoločnosť, pretože tá pôsobí ako
subdodávateľ, a preto nevyrába ani nemontuje stroje, ani ich neuvádza na trh.
53

PERZISTENTNÉ ORGANICKÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

Nariadením (ES) 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POP) sa v EÚ vykonávajú
dve medzinárodné dohody o životnom prostredí na ukončenie výroby a používanie medzinárodne uznávaných
perzistentných organických znečisťujúcich látok (Štokholmský dohovor o perzistentných organických
znečisťujúcich látkach a Protokol o perzistentných organických znečisťujúcich látkach).
Galvanizačný priemysel často využíva perfluorooktán-sulfónátovú kyselinu (PFOS) ako zmáčadlo a potláčač
hmly, aby sa zabránilo úniku nebezpečnej hmly z galvanizačného roztoku počas procesu pokovovania. PFOS je
uvedený v prílohe I k nariadeniu, ale pri pokovovaní sa využívajú špecifické výnimky.
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B. Ilustračná informácia
Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) boli kľúčovým nástrojom pre oznamovanie bezpečnostných informácií
o nebezpečných látkach a zmesiach už dávno pred nariadením REACH. Karty bezpečnostných údajov sú však
teraz už neoddeliteľnou súčasťou nariadenia REACH a táto zmena priniesla nové požiadavky na formu a obsah
týchto dokumentov.
Karty bezpečnostných údajov sú hlavným nástrojom, ktorým sa zabezpečuje, aby dodávatelia poskytovali
dostatočné informácie v celom dodávateľskom reťazci s cieľom umožniť bezpečné použitie ich látok a zmesí.
Karty bezpečnostných údajov obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách
a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia
a opatrenia na kontrolu expozície. Tieto informácie možno nájsť v hlavnej časti karty bezpečnostných
údajov alebo v pripojenom expozičnom scenári (v prípade potreby). Požiadavky na zostavovanie kariet
bezpečnostných údajov sú uvedené v prílohe II k nariadeniu REACH.
Postup registrácie podľa nariadenia REACH a povinnosť posúdiť nebezpečnosť látok podporuje vytváranie
nových informácií, pokiaľ informácie o látkach, ktoré sú k dispozícii, nie sú dostatočné. Požiadavka vykonať
hodnotenie chemickej bezpečnosti látok (ak je to možné) znamená, že použitie a podmienky používania
týchto látok sa berú do úvahy pri posudzovaní expozície a vypracúvaní expozičných scenárov. V dôsledku
toho by primerané, relevantné a kvalitné informácie mali byť oznámené následným užívateľom v KBÚ
a expozičných scenároch (ES).
Ak poskytnuté informácie nie sú adekvátne alebo ak nejaká informácia chýba, následný užívateľ by sa mal
najprv obrátiť sa na svojho dodávateľa a požiadať ho o objasnenie alebo poskytnutie ďalších informácií.
Existujú ďalšie zdroje informácií o chemických látkach (napríklad portál agentúry ECHA pre šírenie
informácií), ktoré možno použiť na doplnenie informácií oznamovaných prostredníctvom dodávateľského
reťazca.
Stojí za zmienku, že dôležitá časť informácií obsiahnutých v kartách bezpečnostných údajov je výsledkom
implementácie nariadenia CLP (nariadenie Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok
a zmesí). Odkazy na informácie podľa nariadenia REACH vo zvyšku dokumentu majú zahŕňať informácie
vytvorené podľa nariadení REACH a CLP.
V tejto časti zistíme, ktoré informácie oznámené následnému užívateľovi v KBÚ a ES môžu byť prínosné pri
plnení povinností podľa už opísaných príkladov právnych predpisov iných ako nariadenie REACH. Táto časť
nemá poskytovať usmernenia o spôsobe splnenia uvedených právnych povinností.
Na ilustračné účely boli prevzaté výňatky zo všeobecných expozičných scenárov (GES) pre zlúčeniny niklu
vypracovaných združením Nickel Consortia (verzia 2014)12 a z verejne dostupných kariet bezpečnostných
údajov od rôznych dodávateľov chemických látok.
Na rozdiel od KBÚ, formát expozičných scenárov nie je stanovený zákonom, a preto sa spôsoby podania
informácií môžu líšiť. Na pomoc následným užívateľom, aby pochopili informácie, ktoré môžu očakávať
v expozičných scenároch, agentúra ECHA zverejnila tri šablóny ES13 doplnené poznámkami, a to
podľa odporúčaného formátu vypracovaného v rámci plánu CSA/ES plánu14 zúčastnenými stranami. Odkazy
na osobitné časti expozičného scenára vo zvyšku dokumentu sú uvedené podľa týchto šablón.

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. Žiadosť o integrované povolenie podľa smernice IED
Upozornenie: Táto časť neposkytuje usmernenie, ako žiadať o povolenie podľa smernice IED, ale uvádza, kde
možno informácie REACH použiť na podporu žiadosti o integrované povolenie podľa smernice IED.
61

PRÁVNE POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Existujú dva hlavné prípady, v ktorých priemyselný prevádzkovateľ musí predložiť žiadosť o povolenie podľa
smernice IED:
1. Zahájenie novej činnosti, ktorá podlieha smernici IED
2. Podstatná zmena existujúcej činnosti, ktorá podlieha smernici IED (aktualizácia povolenia)
Okrem toho príslušný orgán požadovať musí prehodnotiť a aktualizovať obsah povolenia v časovom intervale,
ktorý môže byť špecifikovaný v povolení. Prevádzkovateľ musí zvyčajne predložiť podobnú žiadosť, s tým
rozdielom, že všetky informácie vyplývajúce z priemyselnej činnosti (napr. údaje z kontroly alebo inšpekcie)
možno použiť.
62

POTREBNÉ PARAMETRE

Hlavné parametre potrebné k žiadosti o integrované povolenie podľa smernice IED, sú upravené v článku 12
smernice IED.

Článok 12 Žiadosti o povolenie
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby žiadosť o povolenie obsahovala opis týchto prvkov:

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

zariadenia a jeho činností;
surovín, pomocných materiálov, iných látok a energie používaných v zariadení alebo v ňom vznikajúcich;
zdrojov emisií zo zariadenia;
podmienok lokality zariadenia;
v prípade potreby východiskovej správy v súlade s článkom 22 ods. 2;
druhu a množstiev predpokladaných emisií zo zariadenia do každej zložky životného prostredia, ako aj
identifikácie významných účinkov emisií na životné prostredie;
g) navrhovanej technológie a iných techník na zabránenie alebo, ak to nie je možné, na zníženie emisií zo
zariadenia;
h) opatrení zameraných na prevenciu, prípravu na opätovné využitie, recykláciu a zhodnotenie odpadov
produkovaných zariadením;
i) ďalších opatrení plánovaných s cieľom dosiahnutia súladu so všeobecnými zásadami základných
povinností prevádzkovateľa podľa článku 11;
j) opatrení plánovaných s cieľom monitorovať emisie do životného prostredia;
k) hlavných alternatív navrhovanej technológie, techník a opatrení, ktoré žiadateľ preskúmal.

Žiadosť o povolenie musí tiež obsahovať netechnické zhrnutie údajov uvedených v prvom pododseku.
2.

Ak informácie poskytnuté v súlade s požiadavkami ustanovenými v smernici 85/337/EHS alebo správa o
bezpečnosti vypracovaná v súlade so smernicou 96/82/ES alebo iné informácie vypracované na základe
iných právnych predpisov splnia ktorúkoľvek požiadavku odseku 1, môžu sa zahrnúť do žiadosti alebo k
nej pripojiť.
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POUŽITIE INFORMÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH V ŽIADOSTI

Prevádzkovateľ zariadenia bude mať prístup ku kartám bezpečnostných údajov a expozičným scenárom (v
prípade potreby) látok používaných v zariadení. Ak informácie v poskytnutej KBÚ chýbajú, prevádzkovateľ sa
musí obrátiť na svojho dodávateľa(-ov) a požiadať o chýbajúce údaje.
Je dôležité poznamenať, že karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre sú špecifické pre poskytnuté
chemikálie (látky alebo zmesi) a obsahujú informácie týkajúce sa použití uvedených v nich. Pre porovnanie,
integrovaný prístup smernice IED znamená, že toto zariadenie sa berie do úvahy ako celok. Takéto posúdenie
nebezpečnosti špecifické pre látku alebo zmes sa nepredpokladá, ale emisie zariadenia do životného
prostredia sa zvažujú. Informácie podľa nariadenia REACH sa netýkajú emisií vytváraných procesom alebo
určitých kategórií alebo agregovaných hodnôt látok, na ktoré sa často odkazuje v BREF. Budú sa požadovať
hlboké znalosti vlastných priemyselných procesov a ďalších informačných zdrojov (BREF, technická literatúra
atď.) a tie by mali byť základom informácií uvedených v žiadosti.
Informácie uvedené v kartách bezpečnostných údajov a expozičných scenároch sa však môžu použiť s cieľom
prispieť k žiadosti o povolenie nasledujúcimi spôsobmi.

1. Opis
b) surovín a pomocných materiálov, iných látok a energie používaných alebo vytváraných zariadením;
Karty bezpečnostných údajov sú hlavným zdrojom informácií pri opise látok a zmesí používaných v zariadení.
Relevantné informácie ako identifikátory výrobku, klasifikácia nebezpečnosti, zloženie, koncentrácia,
fyzikálno-chemické vlastnosti atď. (časti 1, 2, 3 a 9 KBÚ) možno jednoducho zostaviť do tabuľky alebo
databázy a poskytnúť ako súčasť dokumentov k žiadosti.
Prevádzkovateľ môže pridať akúkoľvek inú informáciu týkajúcu sa látky alebo zmesi, (t. j. funkciu chemikálie
v procese, informácie dodávateľa, dátum prijatia KBÚ, regulačný stav, informácie súvisiace s inými právnymi
predpismi atď.), ktoré budú užitočné pre neho na sledovanie informácií o chemikáliách na iné účely. Pri hľadaní
doplňujúcich informácií môže byť na tento účel veľmi užitočný portál agentúry ECHA pre šírenie informácií.
Príklad takejto tabuľky je uvedený v prílohe 2.

2. Opis
c) zdrojov emisií zo zariadenia;
d) v prípade potreby východiskovej správy v súlade s článkom 22 ods. 2;
e) povahy a množstiev predpokladaných emisií zo zariadenia do každej zložky prostredia, ako aj
f) identifikáciu významných vplyvov emisií na životné prostredie;
g) opatrení plánovaných na monitorovanie emisií do životného prostredia.
Klasifikácia nebezpečnosti a ekologické informácie v častiach 2 a 12 KBÚ môžu pomôcť identifikovať
látky a zmesi, ktoré sú najkritickejšie z hľadiska ochrany životného prostredia. Fyzikálne a chemické
vlastnosti opísané v časti 9 KBÚ môžu tiež poskytnúť údaje o cestách emisií (napríklad „plyn“ alebo „jemný
prášok“ odkazujúce na emisie do ovzdušia). Podobne môžu možnosť emisií do ovzdušia naznačovať rady
týkajúce sa tvorby prachu v rôznych častiach KBÚ (napríklad 7 alebo 8).
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OBRÁZOK Č. 3: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 2
INFORMÁCIE O KLASIFIKÁCII

OBRÁZOK Č. 4: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 8
PRAHOVÉ HODNOTY A RADY, TÝKAJÚCE SA TVORBY PRACHU.
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OBRÁZOK Č. 5: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 12
EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Okrem údajov uvedených v KBÚ informácie uvedené v expozičnom scenári, napríklad informácie o vypúšťaní
alebo rýchlosti uvoľňovania, môžu prispieť k odhadu uvoľňovania látky do rôznych zložiek životného
prostredia. Môže to byť užitočné najmä v prípade, ak spoločnosť nemá pri podaní žiadosti o povolenie
(napríklad pre nové zariadenie) k dispozícii údaje z meraní.
Pre úplné pochopenie poskytnutých informácií je však potrebné vziať do úvahy zdroj údajov (nameraných
alebo modelovaných).
Kombinované informácie môžu tiež pomôcť určiť, či je látku treba vziať do úvahy pri plánovaní základnej
správy alebo monitorovacích činnostiach.
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OBRÁZOK Č. 6: VÝŇATOK Z GES2: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV: CHLORID NIKELNATÝ – ELEKTROLYTICKÉ POKOVOVANIE, GALVANOPLASTIKA NIKLOM, BEZPRÚDOVÉ NIKLOVANIE

3. Opis
g) navrhovanej technológie a iných techník na zabránenie alebo, ak to nie je možné, na zníženie emisií zo
zariadenia;
Podrobnosti o prevádzkových podmienkach a opatreniach manažmentu rizík opísané v rozšírenej karte
bezpečnostných údajov (KBÚ a expozičné scenáre v prílohe) sa môžu v opise zariadení doplniť o iné zdroje
informácií (napríklad BREF), najmä pri podaní žiadosti o povolenie na začiatku prevádzky alebo napríklad pri
aktualizácii povolenia pre zahrnutie nového procesu.
Napríklad v expozičnom scenári môžu byť uvedené technické podmienky alebo organizačné opatrenia
(napríklad pre školenie zamestnancov) na zabránenie alebo obmedzenie vypúšťania, emisií a únikov do
životného prostredia. Prevádzkovateľ môže zároveň skontrolovať, či je zvolená technológia v súlade
s technológiou odporúčanou v expozičnom scenári.

OBRÁZOK Č. 7: VÝŇATOK Z GES10: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV – ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVANIE
A GALVANOPLASTIKA NIKLOM

4. Opis
h) opatrení na predchádzanie vzniku, prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie odpadu
vytváraného zariadením;
Prevádzkovateľ by mal preštudovať časť 13 KBÚ v súvislosti s pokynmi o správnom nakladaní s odpadmi
alebo o vhodných metódach spracovania odpadov látky alebo zmesi. Takisto sa má v prípade potreby
poskytnúť rada o metódach spracovania kontaminovaných obalov.
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OBRÁZOK Č. 8: VÝŇATOK Z KBÚ PRE NIKLOVÉ BRIKETY, ČASŤ 13

OBRÁZOK Č. 9: VÝŇATOK Z KBÚ PRE CHLORID NIKELNATÝ, ČASŤ 13

Expozičný scenár tiež obsahuje časť o podmienkach a opatreniach týkajúcich sa spracovania odpadov. Tieto
informácie niekedy obsahujú odporúčania pre obnovu alebo recykláciu, a môžu byť užitočné pri opise opatrení
používaných v zariadení.

OBRÁZOK Č. 10: VÝŇATOK Z GES10: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV – ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVANIE
A GALVANOPLASTIKA NIKLOM A GES2: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV: CHLORID NIKELNATÝ – ELEKTROLYTICKÉ
POKOVOVANIE, GALVANOPLASTIKA, BEZPRÚDOVÉ POKOVOVANIE
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5.

Opis
k) hlavných alternatív navrhovanej technológie, techník a opatrení preverených žiadateľom, vo forme
prehľadu.;

Informácie, obsiahnuté v expozičnom scenári môžu uvádzať niekoľko metód pre kontrolu rizík. Spoločnosť
môže použiť jednu z nich a ostatné prezentovať ako alternatívne technológie

OBRÁZOK Č. 11: VÝŇATOK Z GES2: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV: CHLORID NIKELNATÝ – ELEKTROLYTICKÉ
POKOVOVANIE, GALVANOPLASTIKA, BEZPRÚDOVÉ POKOVOVANIE

Ak niektoré z látok použitých prevádzkovateľom podliehajú regulačnému procesu riadenia rizík v zmysle
nariadenia REACH (najmä autorizácia či obmedzenie) v dokumentácii k žiadosti o povolenie alebo
v dokumentácii pre obmedzenie môže byť uvedená analýza alternatív.
Tieto informácie sú dostupné na webovej stránke ECHA:
• Žiadosť o autorizáciu http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Buď priamo zo zoznamu aktuálnych konzultácií, alebo prostredníctvom
odkazu „Prijaté stanoviská a predchádzajúce konzultácie ohľadom žiadosti o autorizáciu“
• Obmedzenie http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Buď priamo zo zoznamu aktuálnych
konzultácií, alebo prostredníctvom odkazu „Prijaté stanoviská“.
Platí to však len pre látky podliehajúce týmto konkrétnym opatreniam. Viac informácií možno nájsť
v dokumentoch BREF pre odvetvia priemyslu. Aj verejné internetové stránky, ako je portál podpory pre
nahradzovanie (http://www.subsport.eu/), môžu pomôcť pri hľadaní alternatív k nebezpečným látkam.
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7. Hodnotenie rizík pre smernice CAD a CMD
Upozornenie: Táto časť neposkytuje usmernenie, ako vykonávať hodnotenie rizík, ale ukazuje, kde možno na
podporu tohto procesu použiť informácie podľa nariadenia REACH.
71

PRÁVNE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Zamestnávateľ má povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká, ktoré môžu pracovníkom spôsobiť nebezpečné
chemické faktory.
Toto hodnotenie rizík a zavedenie preventívnych opatrení je potrebné vykonať pred začatím každej novej
činnosti a musí byť aktuálne. Preskúmanie posúdenia môžu vyvolať výsledky monitorovania (zdravotné,
expozičné alebo technické), ktoré naznačujú obavy alebo výrazné zmeny v pracovných podmienkach
(„významné zmeny“ podľa smernice CAD, „akékoľvek zmeny v podmienkach, ktoré môžu mať vplyv na
expozíciu pracovníka“ podľa smernice CMD). Zahŕňa to aj zmeny, ako je nová klasifikácia podľa nariadenia
CLP, v dôsledku ktorej je látka klasifikovaná ako karcinogén alebo mutagén.
Článok 4 ods. 1, 3 a 4 smernice CAD poskytuje tieto usmernenia:

Článok 4 Určovanie a posudzovanie rizika nebezpečných chemických faktorov
1. Pri plnení povinností ustanovených v článkoch 6 ods. 3 a 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ
najprv určí, či sa na pracovisku vyskytuje nejaký nebezpečný chemický faktor. Ak áno, potom posúdi
akékoľvek riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúce z výskytu týchto chemických faktorov,
pričom zohľadní nasledovné:
• ich nebezpečné vlastnosti,
• informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré poskytuje dodávateľ (napr. príslušnú kartu
bezpečnostných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006),15,
• stupeň, druh a trvanie ohrozenia,
• podmienky práce s týmito faktormi vrátane ich množstva,
• akékoľvek limitné hodnoty ohrozenia pri práci alebo biologické limitné hodnoty stanovené na území
príslušného členského štátu,
• účinnosť opatrení, ktoré sú alebo budú vykonané,
• ak sú dostupné, aj závery z vykonaného zdravotného dohľadu.
Zamestnávateľ získa dodatočné informácie potrebné pre posúdenie rizika od dodávateľa alebo z iných ľahko
dostupných zdrojov. Ak je to vhodné, tieto informácie obsahujú osobitné posúdenie týkajúce sa rizika pre
užívateľov určené na základe právnych predpisov EÚ o chemických faktoroch.

3. Niektoré činnosti v rámci prevádzky alebo podniku, ako je údržba, pri ktorých je možné predpokladať
možnosť značného ohrozenia, alebo ktoré môžu mať z iných príčin za následok škodlivé účinky
na bezpečnosť a zdravie, dokonca aj po uskutočnení všetkých technických meraní, sa zahrnú do
posudzovaného rizika.
4. V prípade činností súvisiacich s vystavením osôb viacerým nebezpečným chemickým faktorom sa riziko
posudzuje na základe rizika, ktoré predstavujú všetky takéto faktory v kombinácii.
Ďalej článok 3 ods. 3, a 4 smernice CMD špecifikuje:

Článok 3 Predmet – určenie a posudzovanie rizík
3. Pri posudzovaní rizika sa berú do úvahy všetky ostatné cesty vystavenia, ako napríklad absorpcia do
pokožky a/alebo cez ňu.
15 Nariadenie REACH
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4. Zamestnávatelia sú pri posudzovaní rizika povinní venovať zvláštnu pozornosť všetkým vplyvom na
zdravie a bezpečnosť pracovníkov pri osobitnom riziku a, inter alia, berú do úvahy, že nie je žiadúce
zamestnávať týchto pracovníkov v oblastiach, v ktorých môžu prísť do styku s karcinogénmi alebo
mutagénmi.
Všeobecná poznámka:
Je dôležité si poznamenať, že hodnotenie rizík sa musí vykonať v prípade všetkých nebezpečných chemických
faktorov prítomných na pracovisku. Podľa článku 2 písm. a) „chemický faktor“ znamená akýkoľvek chemický
prvok alebo zlúčeninu samostatne alebo ako súčasť zmesi, ako sa vyskytuje v prírodnom stave alebo je
vyrobená, použitá alebo uvoľnená, vrátane uvoľnenia vo forme odpadu, pri akejkoľvek pracovnej činnosti, bez
ohľadu na to, či je alebo nie je vyrobená zámerne a či je alebo nie je umiestnená na trhu. Táto definícia je širšia
ako definícia látky v nariadení REACH a preto informácie podľa nariadenia REACH nie sú k dispozícii pre
všetky chemické faktory prítomné na pracovisku, napr. látky vznikajúce počas procesu, ako napríklad prach.
Je tiež dôležité poznamenať, že KBÚ a ES obsahujú informácie týkajúce sa jednotlivých látok alebo zmesí,
zatiaľ čo hodnotenie rizika na pracovisku sa musí vykonávať pre všetky nebezpečné chemické faktory
prítomné v kombinácii.
Navyše na už existujúcom pracovisku, kde sa používa niekoľko nebezpečných chemikálií, miestne podmienky
pravdepodobne nebudú presne zodpovedať všetkým podmienkam opísaným v KBÚ a ES. Spoločnosť bude
musieť zistiť, či ich proces a použité preventívne opatrenia zodpovedajú tým, ktoré sú opísané v príslušnom
ES a vyvinúť metódu na splnenie rôznych povinností:
• vykonať kombinované hodnotenia rizika pre všetky prítomné nebezpečné chemické faktory
• vyhľadať súbor opatrení manažmentu rizík vhodných pre rôzne úlohy zahrnuté do procesu
72

HODNOTENIE RIZÍK NA PRACOVISKU

Neexistujú žiadne záväzné pravidlá na úrovni EÚ o tom, ako vykonať hodnotenie rizík na pracovisku. Európska
komisia však vydala v roku 1996 dokument s názvom Guidance on risk assessment at work (Usmernenie
k hodnoteniu rizík na pracovisku)16. Toto usmernenie je určené pre použitie v členských štátoch, ktoré ju
si môžu aj prispôsobiť ako uznajú za vhodné na poskytovanie poradenstva o tom, ako vykonať hodnotenie
rizík pri práci. Európska komisia v roku 2005 tiež vydala dokument s názvom Practical guidelines of a nonbinding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemicals
agents at work (Praktické usmernenie nezáväznej povahy k bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pred
rizikami spojenými s chemickými faktormi pri práci)17. Účelom týchto praktických usmernení je pomáhať
členským štátom pri vytváraní vnútroštátnych politík a uľahčiť dodržiavanie ich predpisov o ochrane zdravia
a bezpečnosti pracovníkov.
Mnohé vnútroštátne orgány vypracovali svoje vlastné usmernenia a nástroje pre podporu zamestnávateľov.
V týchto dokumentoch sa navrhuje nasledujúci prístup k hodnoteniu rizika:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifikácia nebezpečnosti a ohrozených osôb
Hodnotenie a prioritizácia rizík
Rozhodovanie o preventívnych opatreniach na odstránenie alebo kontrolu rizík
Prijatie opatrení na zavedenie preventívnych a ochranných opatrení
Monitorovanie a preskúmanie posúdenia, aby bolo stále aktuálne

Vo väčšine súčasných spoločností sú tieto kroky súčasťou ochrany životného prostredia,bezpečnosti a
ochrany zdravia (EHS) a časový interval na preskúmanie hodnotenia je definovaný interne. Ako už bolo
spomenuté, nariadenie REACH podporuje vytváranie nových informácií o látkach, ktoré sa následne oznamujú
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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následným užívateľom. Povinnosti následných užívateľov podľa nariadenia REACH (pozri tabuľku 2) týkajúce
sa kariet bezpečnostných údajov a expozičných scenárov majú svoje vlastné termíny. Prináša to nový prvok
do postupného prístupu k hodnotenia rizík na pracovisku a do interného cyklu revízii spoločnosti.
Následní užívatelia/prevádzkovatelia musia posúdiť prichádzajúce nové informácie, určiť, aké opatrenia sú
potrebné na zabezpečenie dodržiavania nariadenia REACH, identifikovať, aký vplyv budú mať tieto opatrenia
na povinnosti podľa smerníc CAD/CMD a v prípade potreby tiež podľa nich konať.
Napríklad zmena v klasifikácii nebezpečnosti látky môže vyžadovať zmeny v opatreniach manažmentu rizík
používaných na mieste, aby sa minimalizovalo uvoľňovanie. To by malo byť ešte pred zavedením týchto zmien
podnetom na preskúmanie hodnotenia rizika procesov, v ktorých sa používa látka. Pri tomto preskúmaní by
sa mali vziať do úvahy opatrenia manažmentu rizík opísané v expozičnom scenári.
Takéto preskúmania, prípadne doplnené monitorovaním alebo meraniami, podporujú pokračujúci záväzok,
aby zavedené technické a organizačné opatrenia na zabránenie expozícii pracovníkov naďalej poskytovali
primeranú kontrolu rizika vyplývajúceho z nebezpečných chemikálií.
73

POUŽITIE INFORMÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH PRI HODNOTENÍ RIZÍK

Tieto karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre (v prípade potreby), ktoré poskytnú dodávatelia
chemických látok, budú obsahovať veľké množstvo užitočných informácií na podporu časti hodnotenia rizík,
ktorá sa zaoberá nebezpečnými chemickými látkami.
Krok 1: Identifikácia nebezpečnosti a ohrozených osôb
Ako je opísané v usmernení k hodnoteniu rizík pri práci, prvým krokom je hľadanie faktorov pri práci, ktoré
majú potenciál spôsobiť ujmu na zdraví človeka a identifikácia pracovníkov, ktorí môžu byť týmto faktorom
vystavení.
V karte bezpečnostných údajov, nasledujúce časti pomôžu určiť, aké látky alebo zmesi vyvolávajú hlavné
obavy o zdravie ľudí, aké sú možné dôsledky expozície, a či existujú špecifické skupiny pracovníkov, ktoré
vyžadujú dodatočnú ochranu (napríklad zamedzenie vystavenia tehotných žien chemickým látkam, ktoré
môžu alebo pri ktorých existuje podozrenie, že môžu poškodiť plod v tele matky).
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Časť 2: Klasifikácia nebezpečnosti, prvky označovania a výstražné upozornenia.

OBRÁZOK Č. 12: VÝŇATOK Z KBÚ PRE NIKLOVÉ BRIKETY, ČASŤ 2

Informácie o iných nebezpečenstvách, ktoré nemajú vplyv na klasifikáciu a ktoré sú uvedené v bode 2.3, môžu
byť tiež relevantné.
Časť 8.1: Limity pre expozíciu človeka (kontrolné parametre).

OBRÁZOK Č. 13: VÝŇATOK Z KBÚ PRE NIKLOVÉ BRIKETY, ČASŤ 8
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Časť 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti.

OBRÁZOK Č. 14: VÝŇATOK Z KBÚ PRE NIKLOVÉ BRIKETY, ČASŤ 9

Časť 11: Toxikologické informácie a stručný opis toxikologických príznakov a účinkov, ktoré môže expozícia
chemickej látke vyvolávať.

OBRÁZOK Č. 15: VÝŇATOK Z KBÚ PRE NIKLOVÉ BRIKETY, ČASŤ 11
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Časť 3 KBÚ tiež poskytne viac informácií o zložení chemikálie a poskytuje informácie o klasifikácii rôznych
zložiek v zmesi.

OBRÁZOK Č. 16: VÝŇATOK Z KBÚ PRE ROZTOK NIKLOVÉHO KÚPEĽA, ČASŤ 3

Nebezpečenstvo môže vzniknúť aj z reakcií prebiehajúcich medzi chemikáliami alebo za určitých podmienok.
Informácie o stabilite a reaktivite chemikálie možno nájsť v časti 10 KBÚ a niekedy sú v oddiele 7.2 uvedené
aj informácie o nekompatibilite.
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OBRÁZOK Č. 17: VÝŇATOK Z KBÚ PRE NIKLOVÉ BRIKETY, ČASŤ 10

OBRÁZOK Č. 18: VÝŇATOK Z KBÚ PRE NIKLOVÉ BRIKETY, ČASŤ 7

V časti názvu expozičného scenára sa opis scenárov prispievajúcich k riadeniu expozície pracovníkov vzťahuje
k rôznym úlohám, ktoré pracovníci vykonávajú pri používaní látky. Pomôže to pri identifikácii všetkých
pracovníkov, ktorí s chemikáliou manipulujú, a preto sú potenciálne vystavení chemikálii.

OBRÁZOK Č. 19: VÝŇATOK Z GES10: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV – KOVOVÝ NIKEL – ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVANIE A GALVANOPLASTIKA NIKLOM
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Krok 2: Hodnotenie rizík
Pri hodnotení rizík sa musí zvážiť a vyhodnotiť pravdepodobnosť expozície a závažnosť následkov.
Závažnosť následkov bude závisieť od vnútorných vlastností chemikálií a od možných interakcií s inými
nebezpečnými chemikáliami používanými v rovnakom čase.
Informácie podľa nariadenia REACH o vnútorných vlastnostiach chemikálií a možných interakciách
a nekompatibilite sú opísané v kroku 1 vyššie.
Pravdepodobnosť, že k expozícii skutočne dôjde, bude závisieť od:
•
•
•
•

použitej vzorky (použité množstvo, trvanie, frekvencia atď.);
celkovej organizácie práce;
použitých zariadení a technológie;
pracovných procesov.

Časť 7 KBÚ poskytuje rady o bezpečnom zaobchádzaní a skladovaní a časť 8.2 KBÚ opisuje príslušnú kontrolu
expozície (technické kontroly a OOP).

OBRÁZOK Č. 20: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 7 A 8.2

OBRÁZOK Č. 21: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 7 A 8.2
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Okrem toho, časť 2 expozičného scenára poskytuje informácie o prevádzkových podmienkach a opatreniach
manažmentu rizík, ktoré zabezpečujú adekvátnu kontrolu rizika pre špecifické použitie látky. Táto informácia
sa úzko súvisí s použitím a parametrami zariadení/technológie.

OBRÁZOK Č. 22: VÝŇATKY Z GES4: POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV: SÍRAN NIKELNATÝ – ELEKTROLYTICKÉ NIKLOVANIE, GALVANOPLASTIKA NIKLOM A BEZPRÚDOVÉ NIKLOVANIE

Krok 3: Rozhodovanie o preventívnych opatreniach
V dôsledku kroku 1 a 2 hodnotenia rizík chemikálií používaných v spoločnosti, sa mnoho špecifických rizík
bude musieť identifikovať a vyhodnotiť. Aby bolo možné zvoliť príslušné opatrenia na odstránenie alebo
kontrolu týchto rizík spoločnosť bude musieť:
• zvážiť informácie uvedené v KBÚ a ES pre každú chemikáliu a
• rozhodnúť o súbore opatrení manažmentu rizík vhodných pre rôzne úlohy a látky používané v procese
vrátane rizík vznikajúcich počas procesu.
Informácie uvedené v expozičnom scenári pod nadpisom „Usmernenia pre následného užívateľa na
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zhodnotenie, či pracuje v medziach daných expozičným scenárom“, môžu zahŕňať hranice pre povolenú
flexibilitu pri kontrole, či podmienky použitia látky na pracovisku zodpovedajú odporúčaným v expozičnom
scenári alebo odkaz na miesto, kde možno získať pokyny na škálovanie. Pomôže to dosiahnuť zodpovedajúcu
úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

OBRÁZOK Č. 23: HYPOTETICKÝ PRÍKLAD OBSAHU ČASTI 4 EXPOZIČNÉHO SCENÁRA. TENTO PRÍKLAD VYPRACOVALA ECHA A JEHO FORMÁT ZODPOVEDÁ ŠABLÓNAM PRE EXPOZIČNÝ SCENÁR18.

Takisto opatrenia prvej pomoci, opísané v časti 4 KBÚ (vrátane protilátok, kontraindikácií alebo okamžitého
ošetrenia, ktoré by mali byť k dispozícii na pracovisku), budú zvlášť užitočné na minimalizáciu dôsledkov
v prípade náhodnej expozície.

OBRÁZOK Č. 24: VÝŇATOK Z KBÚ PRE HASENÉ VÁPNO, ČASŤ 4
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Informácie a odborná príprava pracovníkov
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PRÁVNE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Smernica IED výslovne nevyžaduje, aby prevádzkovatelia školili svojich pracovníkov, ale dokument BREF s
názvom Surface Treatment of Metals and Plastics (Povrchová úprava kovov a plastov) považuje školenia,
zvyšovanie informovanosti a kompetencií zamestnancov za súčasť najlepšej dostupnej techniky z hľadiska
manažmentu životného prostredia s cieľom prispieť k celkovému environmentálnemu výkonu zariadenia.
V rámci všeobecnej povinnosti zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vo všetkých aspektoch
práce zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pracovníkom riadnu odbornú prípravu o bezpečnosti a ochrane
zdravia, najmä vo forme informácií a pokynov19.
Smernica CAD (článok 8 ods. 1) a smernica CMD (článok 11) stanovujú, aký druh informácií, pokynov a školení
sa musí poskytnúť pracovníkom a/alebo ich zástupcom a to, ako sú tieto informácie poskytované. Tieto
články tiež špecifikujú, kedy sa majú informácie, pokyny alebo školenia aktualizovať alebo opakovať. Je
povinnosťou poskytnúť prístup pracovníkov a/alebo ich zástupcov ku kartám bezpečnostných údajov.

Smernica CAD, článok 8 Informovanie a odborná príprava pracovníkov
1. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečí, aby sa
pracovníkom a/alebo ich zástupcom poskytli:
• údaje získané podľa článku 4 tejto smernice a ďalšie informácie vždy, keď väčšia zmena na pracovisku
vedie k zmene týchto údajov,
• informácie o nebezpečných chemických faktoroch vyskytujúcich sa na pracovisku, ako napríklad opis
týchto faktorov, riziká pre bezpečnosť a zdravie, príslušné limitné hodnoty ohrozenia pri práci a iné
zákonné opatrenia,
• odborná príprava a informovanie o primeraných preventívnych opatreniach a činnostiach, ktoré vykonajú
v záujme svojej vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných pracovníkov na pracovisku,
• prístup ku všetkým kartám bezpečnostných údajov, ktoré poskytuje dodávateľ v súlade s článkom 31
nariadenia (ES) č. 1907/2006,
a že tieto informácie boli:
• poskytnuté spôsobom primeraným výsledku posúdenia rizika podľa článku 4 tejto smernice. Tieto
informácie môžu mať rôznu formu od slovnej komunikácie až po individuálnu inštruktáž a odbornú
prípravu doplnené písomnou informáciou v závislosti od charakteru a stupňa rizika zisteného pri
posudzovaní vyžadovanom v uvedenom článku,
• aktualizované s ohľadom na meniace sa okolnosti.

2. Ak kontajnery a potrubia na nebezpečné chemické faktory používané pri práci nie sú označené v súlade
s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva o označovaní chemických faktorov a o bezpečnostnom
označení na pracovisku, bez toho, aby boli dotknuté výnimky stanovené vo vyššie uvedených právnych
predpisoch, zamestnávateľ zabezpečí, aby bol obsah kontajnerov a potrubí spolu s charakterom tohto obsahu
a všetkými s ním spojenými nebezpečenstvami jasne identifikovateľný.
3. Členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že zamestnávatelia môžu na požiadanie
získať, prednostne od výrobcu alebo dodávateľa, všetky informácie o nebezpečných chemických faktoroch
potrebné na uplatnenie článku 4 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ nariadenie (ES) č. 1907/2006 ani nariadenie
(ES) č. 1272/2008 neobsahuje žiadnu povinnosť poskytovať informácie.
Smernica CMD, článok 11 Informovanie a školenie pracovníkov
19 Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov
pri práci.
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1. Zamestnávateľ vykoná vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že pracovníkom a/alebo zástupcom
pracovníkov v podniku alebo v prevádzkarni sa poskytne dostatočné a primerané školenie na základe
všetkých dostupných informácií, najmä vo forme informácií a inštrukcií o:
a)
b)
c)
d)
e)

možnom ohrození zdravia, vrátane ďalšieho ohrozenia vyplývajúceho zo spotreby tabaku;
opatreniach, ktoré je potrebné vykonať na predchádzanie vystaveniu;
hygienických požiadavkách;
nosení a používaní ochranných prostriedkov a odevov;
opatreniach, ktoré majú vykonať pracovníci, vrátane záchranárov, v prípade nehôd a pri predchádzaní
nehodám.

Toto školenie musí:
• prispôsobiť sa novým rizikám alebo ich zmenám
• v prípade potreby pravidelne sa opakovať.

2. Zamestnávatelia informujú pracovníkov o zariadeniach a príslušných kontajneroch, ktoré obsahujú
karcinogény alebo mutagény, zabezpečia, aby všetky kontajnery, balenia a zariadenia, ktoré obsahujú
karcinogény alebo mutagény boli zreteľne a čitateľne označené a umiestnia zreteľne viditeľné výstražné a
bezpečnostné značky.
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POUŽITIE INFORMÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH PRI ODBORNEJ PRÍPRAVE

Upozornenie: Táto časť neposkytuje usmernenie, ako organizovať alebo viesť odbornú prípravu, ale ukazuje,
kde možno informácie podľa nariadenia REACH použiť na podporu tejto činnosti.
Ako už bolo spomenuté, v súlade so smernicou CAD je povinnosťou poskytnúť pracovníkom a/alebo
ich zástupcom prístup ku kartám bezpečnostných údajov. Navyše jednou zo základných povinností
prevádzkovateľa podľa smernice IED je prijatie potrebných opatrení s cieľom predchádzať nehodám
a obmedzovať ich následky.
Karty bezpečnostných údajov a expozičné scenáre obsahujú informácie, ktoré možno použiť pri plánovaní
a štruktúrovaní odbornej prípravy pracovníkov na zlepšenie chemickej bezpečnosti, zníženie počtu nehôd
a obmedzenie ich následkov.
Úlohou zamestnávateľa je rozhodnúť, aká má byť vhodná úroveň podrobností a akým spôsobom je potrebné
zorganizovať odbornú prípravu, môže však byť užitočné rozlišovať medzi odbornou prípravou pre bežné
pracovné podmienky a odbornou prípravou pre reakciu v prípade havárií.
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Bežné pracovné podmienky

Časť 16 KBÚ poskytuje všeobecné rady týkajúce sa akejkoľvek odbornej prípravy vhodnej pre pracovníkov
pre zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

OBRÁZOK Č. 25: VÝŇATOK Z KBÚ PRE HASENÉ VÁPNO, ČASŤ 16
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Časť 2 karty bezpečnostných údajov opisuje nebezpečnosť látky alebo zmesi a vhodné výstražné informácie,
ktoré s ňou súvisia. Prvky označovania pomáhajú používateľom rozpoznať na prvý pohľad kľúčové
nebezpečenstvá a ochranné opatrenia. Odborná príprava je potrebná najmä preto, aby pracovníci rozpoznali
a pochopili nové triedy nebezpečnosti, piktogramy, výstražné upozornenia a bezpečnostné upozornenia
zavedené nariadením CLP.

OBRÁZOK Č. 26: VÝŇATKY Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASTI 2.1 A 2.2

Pokyny na zaobchádzanie a skladovanie, uvedené v časti 7 spojené s ochranou pred expozíciou v časti 8.2
a úvahy o likvidácii v časti 13 KBÚ by mali byť kostrou toho, ako by pracovníci mali bezpečne zaobchádzať
s chemikáliami za bežných pracovných podmienok.
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OBRÁZOK Č. 27: VÝŇATOK Z KBÚ PRE HASENÉ VÁPNO, ČASŤ 7

OBRÁZOK Č. 28: VÝŇATOK Z KBÚ PRE HASENÉ VÁPNO, ČASŤ 8.2

OBRÁZOK Č. 29: OBRÁZOK Č. 27: VÝŇATOK Z KBÚ PRE HASENÉ VÁPNO, ČASŤ 13

V expozičnom scenári časť opisujúca podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu obsahuje dôležité
informácie ohľadne podmienok bezpečného používania pre životné prostredie (niekedy pod nadpismi „Scenár
prispievajúci k ochrane životného prostredia“). Táto informácia môže byť užitočná pre odbornú prípravu.
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OBRÁZOK Č. 30: VÝŇATKY Z GES4 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV – SÍRAN NIKELNATÝ – ELEKTROLYTICKÉ
NIKLOVANIE, GALVANOPLASTIKA NIKLOM A BEZPRÚDOVÉ NIKLOVANIE – 2.1 KONTROLA EXPOZÍCIE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Rovnako aj časť opisujúca podmienky použitia, ktoré ovplyvňujú expozíciu pracovníkov, obsahuje dôležité
informácie ohľadne podmienok bezpečného použitia, ktoré môžu byť zahrnuté do činností odbornej prípravy.
Táto informácia sa niekedy uvádza pod nadpisom „Scenár prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov“.
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OBRÁZOK Č. 31: VÝŇATKY Z GES4 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV – SÍRAN NIKELNATÝ – ELEKTROLYTICKÉ
NIKLOVANIE, GALVANOPLASTIKA NIKLOM A BEZPRÚDOVÉ NIKLOVANIE – 2.2 KONTROLA EXPOZÍCIE PRACOVNÍKOV
PRE PRISPIEVAJÚCI SCENÁR EXPOZÍCIE 4.2
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Reakcia na nehody (expozícia, požiar, úniky)

Opatrenia prvej pomoci opísané v časti 4 KBÚ sú dôležité na minimalizovanie dôsledkov náhodnej expozície
pre obeť, ale niekedy aj pre osobu, poskytujúcu prvú pomoc.
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OBRÁZOK Č. 32: VÝŇATOK Z KBÚ PRE KYSELINU FLUOROVODÍKOVÚ, ČASŤ 4

Počas odbornej prípravy je dôležité zdôrazniť nevhodné hasiace prostriedky a zvláštne riziká vyplývajúce
z tejto chemikálie v prípade požiaru uvedené v časti 5 KBÚ. Možno tiež uviesť aj ďalšie pokyny pre likvidáciu
reziduí. Pomôže to minimalizovať následky a vyhnúť sa nebezpečným reakciám pri hasení požiaru chemikálie,
ktorá ho spôsobila.

OBRÁZOK Č. 33: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 5
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Opatrenia v prípade náhodného úniku opísané v časti 6 KBÚ tiež obsahujú informácie o opatreniach na
ochranu osôb, použitých ochranných prostriedkoch a opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré
sa musia dodržiavať pri riešení náhodného rozliatia alebo úniku. Táto rada je užitočná pri minimalizácii
dôsledkov náhodného úniku pre životné prostredie a ľudské zdravie.

OBRÁZOK Č. 34: VÝŇATOK Z KBÚ PRE KYSELINU FLUOROVODÍKOVÚ, ČASŤ 6
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9. Manažment rizík pri každodenných činnostiach
Manažment rizík je súčasťou bežnej každodennej činnosti a kľúčovým aspektom smerníc IED, CAD a CMD.
Cieľom je zabezpečiť, aby sa činnosti riadili tak, že riziko sa musí najskôr posúdiť a potom riadiť.
Ďalším dôležitým krokom je zabezpečenie, aby sa posúdenie pravidelne preskúmalo a v prípade potreby
aktualizovalo. Zmeny v procese, pri ktorých takmer došlo k havárii alebo nehode predstavujú typické
spúšťacie mechanizmy pre preskúmanie.
Podnetom na preskúmanie môžu tiež byť nové informácie uvedené v KBÚ. Napríklad zmena v klasifikácii
nebezpečnosti látky alebo zmesi môže mať široký dosah na opatrenia manažmentu rizík a môže vyžadovať
aktualizáciu hodnotenia rizík, alebo dokonca environmentálneho povolenia. Takisto zmeny v expozičných
scenároch môžu mať podobné následky.
Ak sa karta bezpečnostných údajov (a expozičný scenár v prípade potreby) poskytne následnému užívateľovi,
najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či je dokument revidovanou verziou, je skontrolovať prvú stránku KBÚ, kde
musí byť uvedená informácia o revízii.
Časť 16 KBÚ obsahuje údaj o tom, kde boli vykonané zmeny oproti predchádzajúcej verzii KBÚ. Pomôže to
určiť, či zmeny vykonané v KBÚ majú určitý vplyv na manažment rizík. Ak uvedené zmeny nie sú dostatočne
jasné, môžete svojho dodávateľa požiadať o ďalšie vysvetlenia.

OBRÁZOK Č. 35: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 1

OBRÁZOK Č. 36: VÝŇATOK Z KBÚ PRE SÍRAN NIKELNATÝ, ČASŤ 16
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Spôsoby, akým sú zmeny v časti 16 uvedené, sa môžu meniť. Vo vyššie uvedenom príklade sa dodávateľ
rozhodol podčiarknuť prvky v dokumente, ktoré boli zmenené. Iný príklad je uvedený tu.

OBRÁZOK Č. 37: VÝŇATOK Z KBÚ PRE HASENÉ VÁPNO, ČASŤ 16

Na efektívne využitie získaných informácií môže byť užitočné vytvoriť výpis referencií informačného
charakteru. Zoznam pomáha identifikovať, aké informácie boli použité pre akú právnu povinnosť. Pri zmene
informácie je jednoduchšie sledovať dosahy a podľa toho vykonať zmeny. Príklad takéhoto zoznamu je
uvedený v prílohe 3.
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Príloha 1. Zoznam pojmov
Koncový užívateľ
Osoba, používajúca látky alebo preparáty v priemyselnej alebo odbornej činnosti (nie spotrebiteľ ani
distribútor), ktorá ich neposkytuje ďalej.
Maskovanie
Maskovanie sa používa vo väčšine operácií pri povrchovej úprave kovov, pri ktorých sa iba definovaná oblasť
povrchu dielu musí vystaviť procesu.
Tienenie
Tienenie slúži na odvedenie nadmerného prúdu z oblastí s vysokou hustotou prúdu, aby sa zabránilo
nadmernému nanášaniu vrstvy.
Pokovovací rám
Rám alebo držiak je elektricky vodivé zariadenie, ktoré diely v priebehu cyklu pokovovania drží v pevnej
polohe. Musí mať vysokú vodivosť vzhľadom na elektrické pripojenie dielu k zbernej tyči a prívod
jednosmerného napätia. Celý povrch, s výnimkou kontaktnej plochy, je obvykle potiahnutý chemicky odolným
izolačným plastom.
Vaňa
Jama alebo nádrž slúžiaca na odpad alebo ako nádoby na kvapaliny

Príloha 2: Súhrnná tabuľka s chemickými informáciami
Toto je príklad tabuľky, ktorú by mohla pripraviť spoločnosť na zhrnutie niektorých hlavných informácií,
týkajúcich sa látok a zmesí, ktoré spoločnosť používa. Stĺpec 6 obsahuje opis činnosti, ktorý zahŕňa látky,
používané spoločnosťou. Stĺpce 7 až 11 uvádzajú spôsob, ako spoločnosť priraďuje svoje aktivity do rôznych
kategórií deskriptorov použitia podľa pokynov o opise použitia20. Ďalšie informácie možno pridať podľa
individuálnych potrieb spoločnosti (napríklad: expozičné limity v pracovnom prostredí, kontaktné údaje
dodávateľov, dátum prijatia KBÚ/ES21, stav registrácie látky podľa nariadenia REACH, informácie týkajúce sa
iných právnych predpisov, množstvo na mieste, informácie o balení, kód mapy využitia v sektore a pod.)
Tento druh súhrnu bude obsahovať prehľad používaných chemikálií a môže uľahčiť sledovanie zmien
napríklad pri prijímaní aktualizovanej karty bezpečnostných údajov a expozičných scenárov. Okrem toho
možno informáciu ľahko získať na iné účely, ak je potrebná napr. žiadosť o povolenie podľa smernice IED, na
posúdenie rizika na pracovisku atď.

20 V čase vydania publikácie „Usmernenis k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti“, sa kapitola R.12: „Opis
použitia“ revidovala (publikácia sa očakáva koncom roka 2015) http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
21 Napríklad v prípade, že látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok alebo autorizačného zoznamu atď.
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TABUĽKA 3: SÚHRNNÁ TABUĽKA S CHEMICKÝMI INFORMÁCIAMI

HASENÉ VÁPNO
KYSELINA SÍROVÁ

NÁZOV LÁTKY

KOVOVÝ NIKEL

KONCENTR.

FORMA

CAS

KLASIFIKÁCIA (NARIADENIE CLP)

VLASTNÝ OPIS ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI

Citlivosť kože 1 H317
Karc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Chronická pre vodné
prostredie 3 H412

Prenos z 50 kg bubna do
procesného kúpeľa
Máčanie obrobku
Skladovanie medzi
použitím

100

Pevný, masívny

7440-02-0

KATEGÓRIA
PROCESOV
(PROC)

UVOĽŇOVANIE
DO ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
KATEGÓRIA (ERC)

KATEGÓRIA
PRODUKTU

KATEGÓRIA FUNKCIE

PROC8a
PROC13

ERC5

PC 14

Pokovovacie činidlo

KONCENTR.

FORMA

CAS

KLASIFIKÁCIA (NARIADENIE CLP)

VLASTNÝ OPIS ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI

Podrážd. kože 2,
H315
Poškodenie očí 1
H318
STOT SE 3, H335

Prenos z 25 kg vreca do
procesu úpravy vody
Krok miešania
Skladovanie medzi
použitím

100

Pevný, prášok

1305-62-0

KATEGÓRIA
PROCESOV
(PROC)

UVOĽŇOVANIE
DO ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
KATEGÓRIA (ERC)

KATEGÓRIA
PRODUKTU

KATEGÓRIA FUNKCIE

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Činidlo na úpravu pH

KONCENTR.

FORMA

CAS

KLASIFIKÁCIA (NARIADENIE CLP)

VLASTNÝ OPIS ČINNOSTÍ SPOLOČNOSTI

Žieravosť pre kožu 1A
H314

Prenos z IBC do procesu
úpravy vody
Krok miešania
Skladovanie medzi
použitím

95-97

Kvapalná

7664-93-9

KATEGÓRIA
PROCESOV
(PROC)

UVOĽŇOVANIE
DO ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
KATEGÓRIA (ERC)

KATEGÓRIA
PRODUKTU

KATEGÓRIA FUNKCIE

PROC 8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Činidlo na úpravu pH
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Príloha 3: Zoznam referencií o navrhovanom využití
informácií
Táto tabuľka je záznam o tom, kde sa informácie obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov a expozičnom
scenári môžu použiť na podporu dodržiavania právnych povinností opísaných v prípadovej štúdii.
Po dodaní aktualizovaných informácií o chemikáliách môže takáto tabuľka pomôcť posúdiť, kde sa zmeny
v obdržaných informáciach musia vziať do úvahy.
ZDROJ INFORMÁCIÍ

NÁVRH VYUŽITIA INFORMÁCIE

Karta bezpečnostných údajov

Povolenie podľa smernice IED, b

Prvá strana, záhlavie

Manažment rizík, hodnotenie prichádzajúcich
informácií

ČASŤ 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku

Povolenie podľa smernice IED, b

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré
sa neodporúčajú

Povolenie podľa smernice IED, b

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
1.4 Núdzové telefónne číslo
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

Hodnotenie rizík, krok 1

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Povolenie podľa smernice IED, b
Povolenie podľa smernice IED, c, e, f, j
Hodnotenie rizík, krok 1
Odborná príprava pracovníkov

2.2: Prvky označovania

Hodnotenie rizík, krok 1
Odborná príprava pracovníkov

2.3 Ďalšie nebezpečenstvá

Povolenie podľa smernice IED, b
Hodnotenie rizík, krok 1

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

Povolenie podľa smernice IED, b
Hodnotenie rizík, krok 1

3.1.Látky
3.2 Zmesi
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Hodnotenie rizík, krok 3
Odborná príprava pracovníkov

4.1 Opis opatrení prvej pomoci
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti
a osobitného ošetrenia
ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky

Školenie pracovníkov
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ZDROJ INFORMÁCIÍ

NÁVRH VYUŽITIA INFORMÁCIE

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Školenie pracovníkov

5.3 Odporúčanie pre požiarnikov
5.4 Ďalšie informácie

Odborná príprava pracovníkov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Odborná príprava pracovníkov

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové
postupy
6.2 Ochrana životného prostredia
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
6.4 Odkaz na iné oddiely
ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

Hodnotenie rizík, krok 2
Odborná príprava pracovníkov

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek
nekompatibility
7.3 Špecifické konečné použitie (použitia)
ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1 Kontrolné parametre

Hodnotenie rizík, krok 1

OEL
DNEL
PNEC
8.2 Kontrola expozície

Povolenie podľa smernice IED, c, e, f, j
Hodnotenie rizík, krok 2
Odborná príprava pracovníkov

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Povolenie podľa smernice IED, b
Hodnotenie rizík, krok 1

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
9.2 Iné informácie
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemická stabilita
10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Hodnotenie rizík, krok 1
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ZDROJ INFORMÁCIÍ

NÁVRH VYUŽITIA INFORMÁCIE

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
10.5 Nekompatibilné materiály
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Posudzovanie rizík, krok 1
Posudzovanie rizík, krok 2

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Povolenie IED, c, e, f, j

12.1 Toxicita
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
12.3 Bioakumulačný potenciál
12.4 Mobilita v pôde
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB
ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1 Metódy spracovania odpadu
ODDIEL 14: Informácie o doprave
14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL
73/78 a Kódexu IBC
ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
ODDIEL 16: Iné informácie

Povolenie IED, h
Školenie pracovníkov
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ZDROJ INFORMÁCIÍ

NÁVRH VYUŽITIA INFORMÁCIE

i) Označenie zmien

Manažment rizík, hodnotenie prichádzajúcich
informácií

ii) Skratky a akronymy
iii) Rady, týkajúca sa vzdelávania
iv) Ďalšie informácie

Školenie pracovníkov
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ZDROJ INFORMÁCIÍ

NÁVRH VYUŽITIA INFORMÁCIE

Expozičný scenár
Názov ES (skrátený názov)
1. Názvová časť

Posudzovanie rizík, krok 1

ES/názov použitia
Rozsah úpravy
2. Podmienky používania ovplyvňujúce expozíciu
2.1 Scenár prispievajúci k ochrane životného prostredia

Školenie pracovníkov

Charakteristika produktu (výrobku)
Použité množstvo, frekvencia a trvanie použitia (alebo životnosť)

Posudzovanie rizík, krok 2

Technické a organizačné podmienky a opatrenia

Povolenie IED, g
Povolenie IED, c, e, f, j
Povolenie IED, k

Podmienky a opatrenia, týkajúce sa čistiarní komunálnych odpadových vôd
Podmienky a opatrenia, týkajúce sa nakladania s odpadmi (vrátane
nepodarkov)

Povolenie IED, h

Iné podmienky, ovplyvňujúce expozíciu životného prostredia
Doplňujúce odporúčania osvedčených postupov. Povinnosti podľa
článku 37 ods. 4 nariadenia REACH sa neuplatňujú.
2.2 Scenár prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov

Posudzovanie rizík, krok 2
Školenie pracovníkov

Charakteristiky výrobku
Použité množstvo (alebo množstvo, obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia
a trvanie používania/expozície
Technické a organizačné podmienky a opatrenia
Podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany, hygieny
a zdravotného hodnotenia
Iné podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov
Doplňujúce odporúčania osvedčených postupov. Povinnosti podľa
článku 37 ods. 4 nariadenia REACH sa neuplatňujú.
3. Odhad expozície a odkaz na jej zdroje
3.1 Scenár prispievajúci k ochrane životného prostredia
3.2 Scenár prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov
4. Návod pre DU na zhodnotenie toho, či pracuje v rámci hraníc určených ES

Posudzovanie rizík, krok 3
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