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Pojasnjevalna opomba
To je delovni dokument, ki se pošlje interesnim skupinam Evropske agencije za kemikalije (ECHA). Namenjen
je izključno posvetovanju in se lahko spremeni. Informacije in stališča v tem dokumentu pripadajo avtorjem in
niso nujno uradno stališče agencije ECHA. Evropska agencija za kemikalije ne prevzema nobene odgovornosti
za morebitno uporabo informacij iz tega dokumenta.

Uvod
To študijo primera je pripravila agencija ECHA ob podpori predstavnikov industrije in organov. Prikazuje,
kje se lahko uporabijo informacije iz dobavne verige na podlagi uredbe REACH/CLP kot podpora nadaljnjim
uporabnikom pri izpolnjevanju obveznosti na podlagi določene zakonodaje o varstvu pri delu, zdravju in okolju.
Namen tega dela je podpreti razpravo z ustreznimi interesnimi skupinami o tem, kako lahko nadaljnji
uporabniki s področja industrije na ravni podjetja vključijo informacije iz uredb REACH in CLP, da bi se jim
pomagale izpolniti obveznosti za zagotovitev varne uporabe kemikalij. „Študija primera“ je bila del vsebine
delavnice z interesnimi skupinami, ki je potekala aprila 20151 z namenom zbrati zamisli o potrebah interesnih
skupin ter področjih nadaljnjega dela/sodelovanja.

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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Predgovor
Upravljavci industrijskih obratov, ki pri svojih dejavnostih uporabljajo kemikalije, so glavni akterji pri
zagotavljanju, da se kemikalije uporabljajo varno in da so tveganja za zdravje ljudi in okolje pod nadzorom.
Pri tem morajo upoštevati številne okoljske predpise ter predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter
uredbo REACH.
To je študija primera podjetja nadaljnjega uporabnika, ki izvaja dejavnosti na področju nanašanja kovin/
površinske obdelave. Namen študije je na praktičen in stvaren način prikazati, kje se uporabljajo informacije
iz dobavne verige na podlagi uredbe REACH/CLP in kako lahko pomagajo podjetju pri izpolnjevanju
obveznosti iz glavne zakonodaje s področja varnosti, zdravja in okolja.
Primeri v tem dokumentu prikazujejo številne načine uporabe informacij iz dobavne verige. Vendar pa
navedeni primeri niso namenjeni izčrpni opredelitvi in prikazu vseh obveznosti ali možnosti uporabe
informacij na podlagi teh zakonodaj.
Podjetje, opisano v tej študiji primera, je hipotetično, elektrogalvanizacija niklja pa je le eden od mnogih
procesov, ki se uporabljajo v industriji nanašanja kovin/površinske obdelave. Prav tako so kemikalije iz tega
dokumenta le del široke palete snovi in zmesi, ki se uporabljajo v tej industrijski panogi.
Ta študija primera je bila izbrana zaradi ponazoritve značilnega procesa, v katerem se uporabljajo kemikalije,
in ker se lahko ugotovitve uporabijo v drugih industrijskih panogah.
Študija primera temelji na javno dostopnih informacijah o opisanem postopku površinske obdelave, vključno
s splošnimi scenariji izpostavljenosti in varnostnimi listi. V okviru načrta CSR/ES2 se izvajajo dejavnosti
za izboljšanje komunikacije med dobavitelji in nadaljnjimi uporabniki v dobavni verigi glede informacij o
varni uporabi kemikalij. To vključuje projekte za opredeljevanje dobrih praks za uskladitev oblike in vsebine
scenarijev izpostavljenosti. Upoštevati je treba, da splošni scenariji izpostavljenosti, uporabljeni v tej
študiji primera, ne upoštevajo najnovejšega dogajanja in dobrih praks glede vseh vidikov oblike in vsebine,
opredeljenih v načrtu. Predstavljeni so izvlečki, ki prikazujejo naravo razpoložljivih informacij in kje jih je
mogoče najti v različnih dokumentih.
Viri varnostnih listov in scenarijev izpostavljenosti, predstavljenih v študiji primera
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Hydrofluoric acid (2013), Nickel chloride (2012)
Nordkalk: Slaked lime (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Nickel sulphate (2012), Nickel briquettes (2013)
Nickel Consortia: Generic Exposure Scenarios (GES, 2014)

2 https://www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-esroadmap
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A. Opis hipotetične delavnice za nikljanje in njenih dejavnosti
1. Splošne ugotovitve
Podjetje je malo podjetje (v skladu z opredelitvijo EU za mala, srednja in velika podjetja3) iz ene od držav
članic Evropske unije. Je podizvajalec za proizvajalce strojev in opreme. Podjetje izvaja nikljanje delov ali
sestavnih delov, ki se nato uporabljajo pri sestavljanju strojev.
Deli, ki so namenjeni nikljanju, so različnih geometričnih oblik in velikosti, njihova največja teža pa znaša
2 toni. Osnovni material je jeklo ali nerjaveče jeklo.
Podjetje kupuje kemikalije za uporabo od dobaviteljev s sedežem v EU in je zato v skladu z uredbo REACH
nadaljnji uporabnik. Snovi ali zmesi ne dobavlja naprej, zato se šteje za končnega uporabnika. Podjetje
pripravi raztopino za nanašanje kovin z mešanjem različnih kemičnih snovi. To izvaja na lokaciji in za lastno
uporabo. Raztopina za nanašanje kovin je običajno sestavljena iz deionizirane vode, nikljevega sulfata,
nikljevega klorida in borove kisline.

SLIKA 1: PREGLED DELAVNICE ZA NANAŠANJE KOVIN
3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_sl
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Obrat je delavnica, namenjena nikljanju, in stoji na industrijskem območju v bližini velikega mesta. Delavnica
vsebuje eno procesno linijo in ima cisterne za obdelavo s skupno prostornino več kot 30 m3. Linija vključuje
tudi cisterno, ki je namenjena odstranjevanju plasti niklja, če med procesom nikljanja nastanejo težave.
Proizvodno območje in vse cisterne za izvajanje procesa se nahajajo v zbiralniku. Delavnica ima poleg
procesne linije še pomožne naprave, kot so naprave za poliranje in varjenje. Ima tudi svojo čistilno napravo
odpadne vode. Večina procesnih nalog vključuje ročno delo. Raztopine za površinsko obdelavo se hranijo v
kadeh. Druge kemikalije so shranjene v posebnem skladišču za shranjevanje kemikalij.
Strokovni izrazi, napisani s poševno pisavo, so opredeljeni v Dodatku 1. Seznam izrazov.
Procesi in glavni tokovi materiala so povzeti na sliki 1.

2. Procesi
2.1

OBDELAVA POVRŠINE

Pogodbenik prinese dele, namenjene prekrivanju, v delavnico. Tam se razpakirajo in pripravijo, preden se
naložijo na procesno linijo. Priprave vključujejo vstop v sistem za vodenje proizvodnje, vizualni pregled, ročno
čiščenje površine s topilom, če je potrebno (da se odstranijo ostanki materiala za pakiranje ali maščobe) in
maskiranje.
Obdelovanci se nato ročno naložijo na obešala ali dvigala za nanašanje kovin, (po potrebi) zaščitijo in z
mostnim žerjavom dvignejo na linijo za površinsko obdelavo. Obešala za nanašanje kovin se v skladu s
proizvodnimi specifikacijami premikajo od cisterne do cisterne.
V prvem delu linije za površinsko obdelavo (alkalno čiščenje in čiščenje s kislino/dekapiranje) se površina
obdelovanca pripravi za dejanski proces nanašanja kovin (drugi del linije). Izpiranje obdelovanca z
demineralizirano vodo med različnimi fazami se izvaja v ločenih cisternah za izpiranje ali ročno nad procesno
cisterno, odvisno od faze procesa.
Ko je proces nanašanja kovine zaključen, se obdelovanci izperejo, preložijo z obešal ali dvigal, odstrani se
maskiranje in obdelovanci se sušijo. Vse omenjene naloge se opravijo ročno. Ko so obdelovanci suhi, se po
potrebi zloščijo, preveri se kakovost, se zapakirajo in pošljejo nazaj pogodbeniku. Loščenje poteka v ločenem
oddelku delavnice.
Če proces nanašanja kovine slučajno ne uspe, se obdelovanec preloži v kopel z dušikovo kislino, kjer se plast
niklja kemično odstrani. Nato se obdelovanec vrne na začetek procesa.
2.1.1

Elektrogalvanizacija niklja

Elektrogalvanizacija niklja je proces, pri katerem se nikelj nalaga na površino obdelovanca z enosmernim
električnim tokom, ki teče skozi raztopino za nanašanje.
Raztopino za nanašanje kovin je treba segreti na temperaturo okrog 50 °C, da se dosežejo želene lastnosti.
Obdelovanec se poveže kot katoda, kovinski nikelj (ploščice ali briketi) pa se uporabijo kot topne anode.
Ko priteče enosmerni električni tok v sistem, se anode raztopijo v raztopini. Nikljevi kationi v raztopini za
nanašanje potujejo proti katodi in se na njej zmanjšajo tako, da oblikujejo kovinsko plast niklja (glejte sliko 2 v
nadaljevanju).
Nastanek vodika in kisika je odvisen od učinkovitosti katode in anode. Značilna učinkovitost katode je okrog
90–97 %, zato se nekaj toka porabi za tvorbo plinastega vodika. Učinkovitost anode je skoraj vedno 100 %
in običajno se na anodi sprosti zelo malo kisika ali pa se kisik sploh ne sprosti. Zaradi visoke učinkovitosti
elektrode se pri nikljanju sprosti zelo majhna količina plina.

7
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Z mehaničnim stresanjem raztopine se zagotovi najboljše nanašanje niklja.

SLIKA 2: NAČELA ELEKTROGALVANIZACIJE NIKLJA
IZ: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

V preglednici v nadaljevanju so prikazane glavne kemikalije, ki jih uporablja podjetje.
PREGLEDNICA 1: UPORABLJENE KEMIKALIJE

PROCES

UDELEŽENE KEMIČNE SNOVI ALI ZMESI

Priprava površine obdelovanca
Alkalno čiščenje

Natrijev hidroksid

Čiščenje s kislino ali dekapiranje

Žveplova kislina

Razmaščevanje

Aceton

Maskiranje, premaz proti difuziji

Lak, vosek

Elektrogalvanizacija obdelovanca
Nanašanje premazov z uporabo električnega toka
(vir kovine)

Nikelj

Nanašanje premazov z uporabo električnega toka
(dodatki)

Nikljev sulfat, nikljev klorid, borova kislina, žveplova kislina, nikljev
karbonat, belila

Čiščenje odpadne vode
Prilagoditev pH, obarjanje

Žveplova kislina, natrijev hidroksid, gašeno apno
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2.2

VZDRŽEVANJE

2.2.1

Spremljanje procesnih raztopin

Da se zagotovi kakovost nanesene plasti niklja, je treba raztopino za nikljanje stalno filtrirati. Poleg tega se
vse raztopine za površinsko obdelavo, ki jih uporablja podjetje, vsak teden testirajo znotraj podjetja. Analizira
se raven glavnih ionov in nečistot, kemična sestava raztopin pa se ustrezno prilagodi.
2.2.2

Vzdrževanje naprav

Proizvodnja se ustavi enkrat v vsakem četrtletju zaradi dneva za vzdrževanje. Naprave (cisterne za obdelavo,
sistem cevi in črpalk za kemikalije, sistem za odvajanje zraka, električni sistem, skladišče kemikalij, čistilne
naprave odpadne vode itn.) se izpraznijo, očistijo, pregledajo in po potrebi popravijo.

3. Kontrolni ukrepi
3.1

OKOLJE

3.1.1

Zrak

Sistem za odvajanje zraka v obratu deluje na podlagi potisno-vlečnega sistema. Zrak na proizvodno območje
doteka prek vstopnih odprtin z ventilatorjem, ki potekajo vzdolž linije za površinsko obdelavo, odvajanje
zraka pa poganjajo stranske sesalne nape ob obeh straneh cistern za obdelavo.
Zaradi visoke učinkovitosti katode nastane iz raztopine le majhna količina meglice. Poleg tega je sistem za
odvajanje zraka opremljen z mokrimi pralniki za odstranjevanje meglic.
Pri razmaščevanju in čiščenju površin (ročno čiščenje obdelovancev) pred nanašanjem prevleke nastanejo
majhne količine hlapnih organskih spojin.
Energijo, ki je potrebna za različne dejavnosti, zagotavlja komunalna energetika. Podjetje zato nima svojega
sistema za proizvodnjo električne energije in s tem povezanih emisij v zrak.
Loščenje poteka v ločenem oddelku delavnice. Polirni stroji so zaprti ter opremljeni z lokalno izpušno
prezračevalno napravo in ciklonskim ločevalnikom prahu.
3.1.2

Voda

Odpadna voda iz procesa in podpornih dejavnosti (voda za izpiranje in umivanje objektov, npr. tal), ki je
ni mogoče ponovno uporabiti v procesu, se najprej zbere v zbiralniku (ločenem od zbiralnika za cisterne
za izvajanje procesa) in nato prečrpa v čistilno napravo odpadne vode na kraju samem. Odpadna voda se
nevtralizira in nikljevi ioni se oborijo/ločijo v blato nikljevega hidroksida.
Po sedimentaciji se iz blata s filtriranjem in stiskanjem odstrani voda, da nastane pogača nikljevega
hidroksida, ki vsebuje največ 20–25 % suhe snovi, s čimer se prepreči tvorba prahu, ki se nato prestavi v
gibljive vsebnike IBC (velike vreče). Velike vreče se približno dvakrat na leto pošljejo v posebni obrat za
recikliranje. Proces čiščenja odpadne vode je večinoma avtomatiziran. Le nekaj korakov se izvaja ročno, kot
so prenos hidroksidne pogače v velike vreče, povezovanje/ločevanje velikih vreč ter vzorčenje in analiza
prečiščene vode zaradi preverjanja skladnosti z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Prečiščene vode se odvajajo v komunalno kanalizacijo in usmerijo v komunalno čistilno napravo odpadne
vode.

9
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3.1.3

Tla

Neposredno onesnaženje tal zaradi procesa se ne pričakuje, ker se dejavnosti izvajajo v zaprtem prostoru,
onesnaženje pa preprečujejo nameščene fizične pregrade. Proizvodno območje in vse cisterne za izvajanje
procesa so v zbiralniku nameščene tako, da je cisterne mogoče brez težav pregledati. Zbiralnik je opremljen
z alarmnim sistemom za odkrivanje iztekanja, njegova notranja površina pa je prekrita s prevleko, odporno na
kemikalije.
Možno je sekundarno onesnaženje prek emisij v zrak (suho ali mokro usedanje).
3.1.4

Odpadki

S programom spremljanja raztopin za površinsko obdelavo (glejte poglavje 2.2. Vzdrževanje) se zagotovi, da
se zahtevana kakovost raztopin ne spreminja in jih zato ni treba pogosto menjati. Občasno, kadar je treba
raztopine zamenjati, se odstranijo kot nevarni odpadki. Poleg tega podjetje ločeno zbira različne tokove
odpadkov.
3.1.5

Zdravje ljudi

Delavci med delom v prostorih nosijo delovna oblačila, obutev in zaščitna očala, odporna na kemikalije.
Zaradi uporabe stranskih sesalnih nap na cisternah za izvajanje procesa se zmanjša onesnaženost zraka na
delovnem mestu in s tem tudi izpostavljenost delavcev med običajnimi dejavnostmi nikljanja. To se potrdi s
spremljanjem zraka, ki se izvaja enkrat na leto.
Poleg tega delavci pri izvajanju dejavnosti, pri katerih obstaja tveganje za stik raztopin za obdelavo s kožo,
nosijo posebne rokavice (nitrilna guma). Do takšnega stika lahko pride med nakladanjem/razkladanjem
obdelovancev, izpiranjem itn. Podobne rokavice se nosijo tudi med izvajanjem ročnih korakov pri čiščenju
odpadne vode. Med izvajanjem dejavnosti razmaščevanja in procesnega vzdrževanja delavci uporabljajo
posebna osebna varovalna sredstva (na primer respirator ali kemično zaščitno obleko), kot je predpisano v
operativnih postopkih podjetja.
Loščenje poteka v ločenem oddelku delavnice. Polirni stroji so zaprti ter opremljeni z lokalno izpušno
prezračevalno napravo in ciklonskim ločevalnikom prahu. Recirkulacija zraka ni omogočena.
Izpostavljenost delavcev niklju se spremlja biološko z analizo vsebnosti niklja v vzorcu urina delavcev, ki se
odvzame vsaj enkrat letno ob koncu delovnega tedna in delovne izmene. Poleg tega morajo delavci opraviti
tudi letni splošni zdravniški pregled.

4. Zakonske zahteve, ki jih je treba upoštevati
Podjetje ima na podlagi uredbe REACH in drugih direktiv Evropske unije (EU) pravne obveznosti. V tej
študiji primera se upošteva le glavna zakonodaja s področja okolja ter varnosti in zdravja pri delu (direktiva
o industrijskih emisijah, direktiva o kemijskih dejavnikih, direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh).
Zakonske zahteve bodo upoštevane na splošni ravni EU, zato morebitne razlike zaradi prenosa direktiv v
nacionalno zakonodajo ne bodo obravnavane.
4.1

UREDBA REACH

Podjetje kupuje kemične izdelke za svoje dejavnosti od dobaviteljev s sedežem v EU in je zato v skladu z
uredbo REACH4 nadaljnji uporabnik (končni uporabnik). Podjetje pripravi raztopino za nanašanje kovin z
mešanjem različnih kemičnih snovi, vendar pa to izvaja le za lastno uporabo.
Splošne obveznosti podjetja na podlagi uredbe REACH so povzete v preglednici 2 v nadaljevanju.
4

Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).
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PREGLEDNICA 2: GLAVNE OBVEZNOSTI NADALJNJIH UPORABNIKOV NA PODLAGI UREDBE REACH

OBVEZNOSTI NA PODLAGI UREDBE REACH

VELJAJO ZA

Dokumentiranje
dejavnosti

Dokumentirati je treba vse dejavnosti, povezane z
uredbo REACH

Vse snovi kot take ali v zmeseh

Komunikacija z
dobaviteljem

Registracijske zavezance prek komunikacije s svojimi
dobavitelji obvestite o svojih uporabah snovi, preden
registrirajo snovi. Tega vam ni treba storiti, vendar pa se
lahko na ta način vaša uporaba vključi v registracijo. Pri
tej nalogi vam lahko pomaga sektorska organizacija.

Varnostni list

Vse snovi kot take ali v zmeseh

Svojemu dobavitelju sporočite vse nove informacije
o nevarnostih snovi ali ustreznosti ukrepov za
obvladovanje tveganja.

Ko prejmete varnostni list, morate opredeliti in uporabiti
ustrezne ukrepe, da na vaši lokaciji zagotovite ustrezen
nadzor nad tveganji za delavce in okolje. Pri tem si lahko
pomagate z informacijami na varnostnem listu. Če je bila
snov registrirana, preverite, ali je vaša uporaba vključena.

Snovi kot take ali v zmeseh, za katere
je potreben varnostni list. To pomeni
naslednje:
1. snov ali zmes izpolnjuje merila, da
se razvrsti kot nevarna ali
2. snov (kot taka) je PBT ali vPvB ali
3. snov (kot taka) je vključena na
seznam kandidatnih snovi iz razlogov,
ki ne spadajo pod točko 1 ali 2.

Če z varnostnim listom prejmete scenarij
izpostavljenosti, morate preveriti, ali vključuje vašo
uporabo snovi in vaše pogoje uporabe.
Če se vaši pogoji na mestu uporabe ujemajo s scenarijem
izpostavljenosti, razen dokumentiranja skladnosti ni
potreben noben nadaljnji ukrep.

Scenarij izpostavljenosti

V nasprotnem primeru morate sprejeti enega od
naslednjih ukrepov:
•
prilagodite svoje dejavnosti tako, da se bodo
ujemale s pogoji varne uporabe, kot so opredeljeni v
scenariju izpostavljenosti;
•
dobavitelja prosite, naj vam pošlje scenarij
izpostavljenosti, ki vključuje vaše dejanske pogoje
uporabe;
•
poiščite drugo rešitev in prenehajte uporabljati
zadevno snov;
•
poiščite drugega dobavitelja iste snovi, ki vam
bo skupaj z varnostnim listom poslal scenarij
izpostavljenosti, ki vključuje vašo uporabo;
•
opravite svojo oceno kemijske varnosti nadaljnjega
uporabnika (velja nekaj izjem).
Če je katera od snovi, ki jih uporabljate, na seznamu
za avtorizacijo, jo lahko nadomestite z drugo varnejšo
snovjo ali zagotovite, da je vaša uporaba avtorizirana.

Avtorizacija

Omejitve

Če uporabljate snov, ki je vključena na seznam za
avtorizacijo in za katero je bila odobrena avtorizacija, ki
zajema vašo uporabo v vaši dobavni verigi, morate o vaši
uporabi obvestiti agencijo ECHA in izpolniti vse pogoje,
vključene v avtorizacijo.
Če je katera od snovi, ki jih uporabljate, na seznamu
omejitev, morate izpolniti vse pogoje, ki veljajo za snov.

Proizvajalci izdelkov, ki
vsebujejo snovi, vključene
Zagotoviti morate informacije, s katerimi boste svojim
na seznam kandidatnih
kupcem zagotovili varno uporabo teh izdelkov.
snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost

Snovi kot take, ki:
1. so nevarne ali so PBT ali vPvB in
2. jih je proizvajalec/uvoznik
registriral v količini 10 ton na leto ali
več.
Scenariji izpostavljenosti se lahko
zagotovijo za snovi v zmeseh.

Vse snovi, za katere je potrebna
avtorizacija

Vse snovi, za katere velja omejitev
Izdelki, ki vsebujejo snov,
opredeljeno kot snov, ki vzbuja veliko
zaskrbljenost, v koncentraciji nad
0,1 % m/m

Opozarjamo, da to izključuje obveznosti nadaljnjih uporabnikov, ki dobavljajo kemikalije po verigi navzdol.
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Podjetje naj bi prejelo varnostni list za vse nevarne snovi in zmesi, ki se uporabljajo v procesu nanašanja kovin.
Verjetno so vse snovi, ki jih podjetje uporablja, registrirane ali bodo registrirane na podlagi uredbe REACH,
ne bo pa vsem snovem priložen scenarij izpostavljenosti. Če je bila snov registrirana, je treba registracijsko
številko sporočiti po dobavni verigi navzdol.
V času priprave te študije primera za snovi, ki jih podjetje uporablja, ni potrebna avtorizacija, omejitve, ki
veljajo za nikelj in njegove spojine, pa ne veljajo za izdelke, ki jih podjetje proizvaja.
Borova kislina je bila opredeljena kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, in leta 2010 dodana na seznam
kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo5. Priporočeno
je bilo, naj se leta 2015 vključi na seznam za avtorizacijo6. Ostanki sledi borove kisline, ki nastanejo pri
proizvodnji ponikljanih izdelkov, morajo biti znatno pod 0,1 % m/m izdelka. V nasprotnem primeru veljajo
zahteve glede snovi v izdelkih. V tej študiji primera se te zahteve ne upoštevajo.
Seznami snovi, za katere je potrebna avtorizacija ali omejitev, se redno dopolnjujejo, zato jih mora podjetje
redno pregledovati.
4.2

DIREKTIVA O INDUSTRIJSKIH EMISIJAH (DIREKTIVA 2010/75/EU)

Obrat spada v kategorijo 2.6 iz Priloge I k direktivi o industrijskih emisijah: „Površinska obdelava kovin ali
plastičnih mas z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov v kadeh s prostornino nad 30 m3.“ Zato mora
podjetje upoštevati direktivo o industrijskih emisijah in vložiti vlogo za celovito dovoljenje7. Določbe, ki
se nanašajo na uporabo organskih topil (aceton se uporablja za površinsko čiščenje obdelovanca), bodo
obravnavane kot del celovitega dovoljenja.
Glavne obveznosti obrata iz Priloge I k direktivi so naslednje:
•
•
•
•
•
•
•

izvajajo se ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja;
uporabljajo se najboljše razpoložljive tehnologije;
ni povzročeno znatno onesnaženje okolja;
odpadki se zmanjšajo, reciklirajo ali odstranijo na način, da je onesnaženje najmanjše;
energetska učinkovitost je največja;
nesreče se preprečujejo, njihov vpliv pa omejuje;
lokacije se sanirajo, ko se dejavnosti končajo.

Uporablja se referenčni dokument o najboljših razpoložljivih tehnologijah glede površinskih obdelav
kovin in plastike, ki je bil sprejet leta 20068. Za obravnavo glavnih okoljskih zadev v zvezi z industrijo
površinskih obdelav kovin in umetnih snovi je v referenčnih dokumentih o najboljših razpoložljivih
tehnologijah predstavljenih mnogo tehnik, vključenih v proces, in tehnologij odpravljanja posledic. Zaključki
o najboljših razpoložljivih tehnologijah še niso na voljo za ta referenčni dokument o najboljših razpoložljivih
tehnologijah9.

5

Odločba 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
Celostni pristop pomeni, da je treba v dovoljenjih upoštevati celotno okoljsko uspešnost obrata, ki zajema na primer emisije v zrak, vodo
in tla, nastajanje odpadkov, uporabo surovin, energetsko učinkovitost, hrup, preprečevanje nesreč in sanacijo mesta po zaprtju. Namen
direktive je zagotoviti visoko raven varstva okolja kot celote. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

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

9 „Zaključki o BAT“, kot je opredeljeno v členu 3(12), pomeni dokument, ki vsebuje dele referenčnega dokumenta BAT, ki vsebuje
zaključke o najboljših razpoložljivih tehnologijah, njihov opis, informacije za oceno njihove ustreznosti, ravni emisij, povezane z
najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, z njimi povezano spremljanje, z njimi povezane vrednosti porabe in po potrebi zadevne ukrepe
za sanacijo lokacije.
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4.3

DIREKTIVA O KEMIJSKIH DEJAVNIKIH (DIREKTIVA 98/24/ES)

Podjetje v svojih postopkih uporablja kemijske dejavnike10, zato mora upoštevati direktivo o kemijskih
dejavnikih.
Namen direktive o kemijskih dejavnikih je določiti minimalne zahteve za varovanje delavcev pred tveganjem
za njihovo varnost in zdravje, ki je ali bi lahko bilo posledica vpliva kemičnih snovi na delovnem mestu ali je
rezultat katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične snovi.
Direktiva določa obveznosti organov, delodajalcev in delavcev ter zagotavlja določanje indikativnih in
zavezujočih mejnih vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu ter bioloških mejnih vrednosti na ravni EU.
V oddelku II direktive o kemijskih dejavnikih so določene obveznosti delodajalca v zvezi z nevarnimi
kemičnimi snovmi, kar vključuje kemijske dejavnike, ki na podlagi uredbe CLP izpolnjujejo merila za
razvrstitev kot nevarne11.
Glavne obveznosti delodajalcev so naslednje:
• ugotavljanje, kateri nevarni kemijski dejavniki so prisotni na delovnem mestu;
• ocenjevanje tveganja, ki ga pomeni kombinacija vseh nevarnih kemijskih dejavnikov na delovnem mestu;
• uporaba splošnih načel za preprečevanje tveganja v povezavi z nevarnimi kemijskimi dejavniki v skladu s
hierarhijo nadzornih ukrepov;
• uporaba posebnih varnostnih in preventivnih ukrepov, če se z izvedeno oceno odkrije tveganje za varnost
in zdravje delavcev:
• vzpostavitev postopkov za ravnanje ob nesrečah, incidentih in nujnih primerih;
• zagotavljanje informacij o varnosti in usposabljanju delavcem.
Delodajalci morajo tudi primerno nadzorovati zdravje delavcev, če ocena pokaže tveganje za zdravje.
4.4

HIERARHIJA NADZORNIH UKREPOV

V skladu z direktivo o kemijskih dejavnikih je treba tveganja odpraviti ali kar najbolj zmanjšati z uporabo
preventivnih ukrepov po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
nadomestitev s kemijskim dejavnikom, ki ni nevaren ali je manj nevaren;
zmanjšanje tveganja z uporabo, po vrstnem redu:
a) delovnih procesov, tehnično-tehnološkega nadzora, opreme in materiala, da se izognemo ali čim bolj
zmanjšamo sproščanje nevarnih kemijskih dejavnikov (npr. zaprt proces);
a) kolektivnih varnostnih ukrepov pri izvoru tveganja (npr. lokalno izpušno prezračevanje);
a) individualnih varnostnih ukrepov (kot so osebna varovalna sredstva).
Pri tem mora delodajalec uporabiti informacije o varnosti in zdravju, ki jih sporoči dobavitelj, npr. ustrezen
varnostni list, ki ga pripravi dobavitelj v skladu z uredbo REACH, da olajša ocenjevanje tveganj, ki jih pomenijo
nevarni kemijski dejavniki na delovnem mestu.

10 V skladu z direktivo o kemijskih dejavnikih „kemična snov“ pomeni kateri koli kemični element ali spojino, samostojen ali primešan,
v naravnem stanju ali pridobljen, uporabljen ali sproščen, tudi sproščen kot odpadek, pri katerikoli dejavnosti, proizveden namerno ali
nenamerno, dan na trg ali ne.
11 Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi.
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4.5

DIREKTIVA O RAKOTVORNIH ALI MUTAGENIH SNOVEH PRI DELU (DIREKTIVA 2004/37/ES)

Podjetje v svojih postopkih uporablja snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne (kategorija 1A/1B) (nikljeve
spojine, kot so kovinski nikelj, nikljev sulfat ali nikljev klorid), zato mora izpolnjevati obveznosti iz direktive o
rakotvornih ali mutagenih snoveh.
Cilj direktive o rakotvornih ali mutagenih snoveh je varovati delavce pred tveganji za varnost in zdravje zaradi
izpostavitve rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. V tej direktivi so obravnavane dejavnosti, ki lahko
vključujejo tveganje zaradi izpostavljenosti, določene so obveznosti organov in delodajalcev ter predpisane
najmanjše zahteve za doseganje zaščite, vključno z mejnimi vrednostmi.
Glavne obveznosti delodajalcev so podobne, vendar pa so na splošno strožje od obveznosti, ki jih določa
direktiva o kemijskih dejavnikih, s poudarkom na preprečevanju izpostavljenosti z nadomestitvijo,
omejevanjem izpostavljenosti ali tehničnimi sredstvi. Določene so tudi nekatere dodatne zahteve v zvezi
z rakotvornimi/mutagenimi snovmi (vodenje evidence o izpostavljenih delavcih, zagotavljanje določenih
informacij pristojnemu organu na zahtevo) in razširjeno je posvetovanje z delavci/predstavniki.
Z direktivo o kemijskih dejavnikih in direktivo o rakotvornih ali mutagenih snoveh je predpisan nadzor nad
zdravjem, praktično organizacijo pa izvajajo države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in/ali
prakso.

5. Opombe glede drugih predpisov
Za podjetje lahko veljajo tudi drugi predpisi, odvisno od obsega in vrste dejavnosti podjetja. Nekateri so
opredeljeni tukaj, vendar pa se v nadaljevanju študije primera ne bodo upoštevali.
5.1

DIREKTIVA SEVESO

Direktiva Seveso (Direktiva 2012/18/EU) se uporabi glede na količino in razvrstitev nevarnih snovi, prisotnih
v organizaciji. Večje so količine nevarnih snovi, prisotnih v organizaciji, strožja so pravila (organizacije „višje
stopnje“ imajo večje količine kot organizacije „nižje stopnje“, zato zanje velja več zahtev in strožji nadzor).
Navedenih je nekaj mejnih vrednosti za posamezne snovi, vendar pa je večina mejnih vrednosti določenih v
skladu z razvrstitvenimi kategorijami iz uredbe CLP (Uredba (ES) št. 1272/2008).
Direktiva Seveso se lahko uporablja za obrat glede na količino nevarnih snovi na lokaciji in njihovo razvrstitev.
5.2

DIREKTIVE O PROIZVODIH

Direktiva 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov se ne uporablja za podjetje, ker se storitve nikljanja ne
zagotavljajo potrošnikom, temveč industrijskim kupcem.
Direktiva 2006/42/ES o strojih se ne uporablja neposredno za podjetje, ker podjetje deluje kot podizvajalec
in zato niti ne proizvaja ali sestavlja strojev niti jih ne daje na trg.
5.3

OBSTOJNA ORGANSKA ONESNAŽEVALA

Z Uredbo (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih se v EU izvajata dva mednarodna okoljska
sporazuma za ukinitev proizvodnje in uporabe mednarodno priznanih obstojnih organskih onesnaževal
(Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih in Protokol o obstojnih organskih
onesnaževalih).
V elektrogalvanizacijski industriji se kot omakalno sredstvo in zaviralec megljenja pogosto uporablja
perfluorooktan sulfonska kislina, da se prepreči sproščanje nevarne meglice iz raztopine za
elektrogalvanizacijo med postopkom usedanja. Perfluorooktan sulfonska kislina je uvrščena na seznam v
Prilogi I k tej uredbi, vendar pa za površinsko nanašanje kovin veljajo posebne izjeme.
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B. Prikaz uporabe informacij
Varnostni listi so bili že dolgo pred nastankom uredbe REACH glavno orodje za sporočanje informacij o
nevarnih snoveh in zmeseh. Varnostni listi so sedaj sestavni del uredbe REACH, zato se je spremenila tudi
oblika in vsebina teh dokumentov.
Varnostni listi so glavno orodje za zagotavljanje, da dobavitelji po dobavni verigi sporočajo dovolj informacij
za varno uporabo njihovih snovi in zmesi.
Vključujejo informacije o lastnostih snovi (ali zmesi) in njenih nevarnostih ter navodila za ravnanje z njimi,
njihovo odstranjevanje in prevoz, pa tudi ukrepe prve pomoči, protipožarne ukrepe in ukrepe nadzora
nad izpostavljenostjo. Te informacije so navedene v glavnem delu varnostnega lista ali v scenarijih
izpostavljenosti, ki so priloženi varnostnemu listu (kadar je primerno). Zahteve za pripravo varnostnih listov
so določene v Prilogi II k uredbi REACH.
Če ustrezne informacije o snovi niso na voljo, se nove informacije pripravijo s pomočjo postopka registracije
na podlagi uredbe REACH in obveznosti ocenjevanja nevarnosti snovi. Zahteva za izvedbo ocene kemijske
varnosti snovi (kadar je primerno) pomeni, da se pri ocenjevanju izpostavljenosti in oblikovanju scenarijev
izpostavljenosti upoštevajo uporabe in pogoji uporabe snovi. Zato naj bi se nadaljnjim uporabnikom v
varnostnih listih in scenarijih izpostavljenosti sporočile primerne, ustrezne in kakovostne informacije.
Če sporočene informacije niso ustrezne ali če nekatere informacije manjkajo, se mora nadaljnji uporabnik
najprej obrniti na svojega dobavitelja in zahtevati pojasnilo oziroma nadaljnje informacije.
Obstajajo tudi drugi viri informacij o kemikalijah (kot je spletni portal agencije ECHA za izmenjavo informacij),
ki se lahko uporabijo za dopolnitev informacij, sporočenih po dobavni verigi.
Opozoriti je treba, da velik del informacij, ki so navedene v varnostnih listih, izhaja iz izvajanja uredbe CLP
(Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi). Sklici na informacije iz
uredbe REACH v preostalem delu dokumenta zajemajo informacije, pripravljene na podlagi uredb REACH in
CLP.
V tem oddelku je opredeljeno, katere informacije, ki se sporočijo nadaljnjemu uporabniku v varnostnem listu
in scenariju izpostavljenosti, so lahko koristne pri opravljanju nalog na podlagi zgoraj opisanih primerov
zakonodaje, vendar ne na podlagi uredbe REACH. Ta oddelek naj se ne uporablja kot navodilo, kako izpolniti
zgoraj omenjene pravne obveznosti.
Za ponazoritev so vključeni izvlečki iz splošnih scenarijev izpostavljenosti nikljevih spojin, ki jih je pripravila
organizacija Nickel Consortia12 (različice iz leta 2014) in javno dostopnih varnostnih listov različnih
dobaviteljev kemikalij.
Oblika scenarijev izpostavljenosti, v nasprotju z obliko varnostnih listov, ni zakonsko predpisana, zato
bodo informacije predstavljene na različne načine. Agencija ECHA je v pomoč nadaljnjim uporabnikom pri
razumevanju informacij, ki jih lahko pričakujejo v scenarijih izpostavljenosti, objavila tri obrazložene predloge
scenarijev izpostavljenosti13 v predlagani obliki, ki je nastala na podlagi načrta medsektorskih interesnih
skupin CSA/ES14. Sklici na določene oddelke scenarija izpostavljenosti v preostalem delu dokumenta so v
skladu s temi predlogami.

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. Vloga za celovito dovoljenje na podlagi direktive o
industrijskih emisijah
Opozorilo: ta oddelek naj se ne uporablja kot navodilo, kako zaprositi za dovoljenje na podlagi direktive o
industrijskih emisijah, temveč kot prikaz, kje je mogoče uporabiti informacije iz uredbe REACH, ki bi podprle
vlogo za celovito dovoljenje na podlagi direktive o industrijskih emisijah.
6.1

PRAVNA OBVEZNOST UPRAVLJAVCA

Industrijski upravljavec mora predložiti vlogo za dovoljenje na podlagi direktive o industrijskih emisijah zlasti
v naslednjih dveh primerih:
1. začetek nove dejavnosti, za katero se uporablja direktiva o industrijskih emisijah;
2. bistvena sprememba obstoječe dejavnosti, za katero se uporablja direktiva o industrijskih emisijah
(dopolnitev dovoljenja).
Poleg tega mora pristojni organ ponovno proučiti in dopolniti vsebino dovoljenja v časovnem razmaku, ki je
lahko naveden v dovoljenju. Upravljavec mora običajno predložiti podobno vlogo, vendar lahko uporabi vse
informacije, ki izhajajo iz industrijske dejavnosti (kot so podatki o spremljanju ali nadzoru).
6.2

POTREBNI PARAMETRI

Glavni parametri, potrebni za vlogo za celovito dovoljenje na podlagi direktive o industrijskih emisijah, so
določeni v členu 12 direktive o industrijskih emisijah.

Člen 12 – Vloge za dovoljenja
1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da vloga za dovoljenje vključuje opis:

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

obrata in njegovih dejavnosti;
surovin in pomožnih materialov, drugih snovi in energije, uporabljenih ali proizvedenih v obratu;
virov emisij iz obrata;
stanja na kraju obrata;
kjer je primerno, izhodiščnega poročila skladno s členom 22(2);
vrste in količine predvidljivih emisij iz obrata v vsako prvino okolja kot tudi opredelitev pomembnih
vplivov emisij na okolje;
g) predlaganega tehnološkega postopka in drugih tehnologij za preprečevanje ali, če to ni mogoče,
zmanjševanje emisij iz obrata;
h) ukrepov za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v
obratu;
i) nadaljnjih ukrepov, načrtovanih za uskladitev s splošnimi načeli o osnovnih obveznostih upravljavca,
kot je predvideno v členu 11;
j) ukrepov, načrtovanih za spremljanje emisij v okolje;
k) glavne alternative predlaganim tehnološkim postopkom, tehnologijam in ukrepom, ki jih je vlagatelj
proučil v osnutku.

Vloga za dovoljenje vsebuje tudi poljuden povzetek vsebin, navedenih v prvem pododstavku.
2.

Če podatki v skladu z zahtevami iz Direktive 85/337/EGS ali varnostno poročilo v skladu z
Direktivo 96/82/ES ali drugi podatki, zbrani na podlagi druge zakonodaje, izpolnjujejo katero koli od
zahtev iz odstavka 1, se jih lahko vključi v vlogo ali se jih tej vlogi priloži.
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6.3

UPORABA INFORMACIJ IZ UREDBE REACH V VLOGI

Upravljavec obrata bo imel dostop do varnostnih listov in scenarijev izpostavljenosti (če je ustrezno) za snovi,
ki se uporabljajo v obratu. Če v poslanem varnostnem listu manjkajo informacije, se mora upravljavec obrniti
na svojega dobavitelja in zahtevati manjkajoče podatke.
Opozoriti je treba, da so varnostni listi in scenariji izpostavljenosti specifični za dobavljeno kemikalijo (snov
ali zmes) in vsebujejo informacije, ki se nanašajo na uporabe, opredeljene v teh varnostnih listih in scenarijih
izpostavljenosti. V primerjavi s tem celostni pristop iz direktive o industrijskih emisijah pomeni, da se
upošteva obrat kot celota. Takšna ocena nevarnosti za določeno snov ali zmes se ne predvideva, vendar pa
se upoštevajo emisije iz obrata v okolje. Informacije iz uredbe REACH ne predvidevajo emisij, proizvedenih
med izvajanjem postopka, ali kategorij ali skupnih vrednosti snovi, ki so pogosto navedene v referenčnih
dokumentih o najboljši razpoložljivi tehnologiji. Potrebno je poglobljeno znanje o lastnih industrijskih
procesih in drugih virih informacij (referenčni dokumenti o najboljši razpoložljivi tehnologiji, strokovna
literatura itn.), ki bi moralo biti osnova za informacije, navedene v vlogi.
Informacije v varnostnih listih in scenarijih izpostavljenosti se lahko uporabijo v vlogi za dovoljenje na
naslednje načine.

1. Opis
b) surovin in pomožnih materialov, drugih snovi in energije, uporabljenih ali proizvedenih v obratu.
Varnostni listi so glavni vir informacij, kadar se opisujejo snovi in zmesi, uporabljene v obratu. Ustrezne
informacije, kot so identifikatorji izdelka, razvrstitev glede na nevarnosti, sestava, koncentracija, fizikalnokemijske lastnosti, itn. (oddelki 1, 2, 3 in 9 varnostnega lista), se lahko preprosto zberejo v preglednici ali
zbirki podatkov ter sporočijo kot del dokumentacije vloge.
Upravljavec lahko doda katere koli druge informacije, povezane s snovjo ali zmesjo (tj. funkcija kemikalije
v procesu, podatki o dobavitelju, datum prejema varnostnega lista, ureditveni status, informacije v zvezi z
drugimi predpisi itn.), ki mu bodo koristile tudi pri spremljanju informacij, povezanih s kemikalijami, v druge
namene. Zato je lahko za iskanje dopolnilnih informacij uporaben spletni portal agencije ECHA za razširjanje
informacij. Primer take preglednice je prikazan v Dodatku 2.

2. Opis
c)
d)
e)
f)
g)

virov emisij iz obrata;
kjer je primerno, izhodiščnega poročila skladno s členom 22(2);
vrste in količine predvidljivih emisij iz obrata v vsako prvino okolja kot tudi
opredelitve pomembnih vplivov emisij na okolje;
ukrepov, načrtovanih za spremljanje emisij v okolje.

Razvrstitev glede na nevarnosti in ekološki podatki v oddelkih 2 in 12 varnostnega lista lahko pomagajo
pri določanju snovi in zmesi, ki so z vidika varstva okolja najbolj kritične. Kakšni so načini sproščanja emisij,
lahko sklepamo tudi na podlagi fizikalnih in kemijskih lastnosti, opisanih v oddelku 9 varnostnega lista (na
primer „plin“ ali „fin prah“ se nanaša na emisije v zrak). Podobno lahko nasvet v zvezi s tvorbo prahu v različnih
oddelkih varnostnega lista (na primer v oddelku 7 ali 8) nakazuje tudi na možne emisije v zrak.

17
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SLIKA 3: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 2
INFORMACIJE O RAZVRŠČANJU

SLIKA 4: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 8
MEJNE VREDNOSTI IN NASVET V ZVEZI S TVORBO PRAHU.
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SLIKA 5: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 12
EKOLOŠKI PODATKI

Poleg podatkov v varnostnem listu lahko k oceni sproščanja snovi v različne dele okolja prispevajo tudi
informacije iz scenarija izpostavljenosti, kot so informacije o emisijah ali stopnjah sproščanja. To je zlasti
koristno, kadar podjetje, ki predloži vlogo za dovoljenje (na primer za nov obrat), nima na voljo izmerjenih
podatkov.
Za popolno razumevanje poslanih informacij se lahko upošteva vir informacij (izmerjenih ali na podlagi
modelov).
Kombinirani podatki lahko pomagajo tudi pri navedbi, ali je treba snov upoštevati pri načrtovanju
izhodiščnega poročila ali dejavnosti spremljanja.

19
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SLIKA 6: IZVLEČEK IZ GES2: OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO: NIKLJEV KLORID – ELEKTROGALVANIZACIJA, ELEKTROLITSKO NANAŠANJE NIKLJA, NEELEKTRIČNA POVRŠINSKA OBDELAVA Z NIKLJEM

3. Opis
g) predlaganega tehnološkega postopka in drugih tehnologij za preprečevanje ali, če to ni mogoče,
zmanjševanje emisij iz obrata.
Podrobnosti glede delovnih pogojev in ukrepov za obvladovanje tveganja, opisane v razširjenem varnostnem
listu (varnostni list s priloženim scenarijem izpostavljenosti), lahko pri opisu obratov dopolnjujejo druge vire
informacij (na primer referenčni dokument o najboljši razpoložljivi tehnologiji), zlasti, kadar se predloži vloga
za dovoljenje na začetku delovanja ali ko se na primer dovoljenje dopolni z vključitvijo novega procesa.
V scenariju izpostavljenosti so lahko na primer navedeni tehnični pogoji ali organizacijski ukrepi (na primer
usposabljanje osebja), da se preprečijo ali omejijo izpusti, emisije in sproščanje v okolje. Upravljavec lahko
istočasno preveri, ali je izbrana tehnologija skladna s tehnologijo, priporočeno v scenariju izpostavljenosti.

SLIKA 7: IZVLEČEK IZ GES10: OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO – ELEKTROGALVANIZACIJA NIKLJA IN OBLIKOVANJE
Z ELEKTROLIZNIM IZLOČANJEM NIKLJA

4. Opis
h) ukrepov za preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v
obratu.
Upravljavec mora preveriti oddelek 13 varnostnega lista glede navodil za pravilno ravnanje z odpadki ali
ustreznih metod za obdelavo odpadkov od snovi ali zmesi. Po potrebi je treba zagotoviti tudi nasvete o
metodah ravnanja z onesnaženo embalažo.
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SLIKA 8 IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVI BRIKETI, ODDELEK 13

SLIKA 9: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV KLORID, ODDELEK 13

Scenarij izpostavljenosti vsebuje tudi oddelek o pogojih in ukrepih, povezanih z ravnanjem z odpadki. Te
informacije včasih vsebujejo priporočila za predelavo ali recikliranje in so lahko koristne pri opisovanju
ukrepov, ki se uporabljajo v obratu.

SLIKA 10: IZVLEČEK IZ GES10: OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO – ELEKTROGALVANIZACIJA NIKLJA IN OBLIKOVANJE
Z ELEKTROLIZNIM IZLOČANJEM NIKLJA IN GES2: OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO: ELEKTROGALVANIZACIJA
NIKLJEVEGA KLORIDA, ELEKTROLITSKO NANAŠANJE NIKLJA, NEELEKTRIČNA POVRŠINSKA OBDELAVA Z NIKLJEM
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5.

Opis
k) glavne alternative predlaganim tehnološkim postopkom, tehnologijam in ukrepom, ki jih je vlagatelj
proučil v osnutku.

Informacije iz scenarija izpostavljenosti lahko navajajo več metod za nadzor tveganj. Podjetje lahko uporablja
eno od teh metod in predstavi ostale metode kot alternativne tehnologije.

SLIKA 11: IZVLEČEK IZ GES2: OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO: ELEKTROGALVANIZACIJA NIKLJEVEGA KLORIDA,
ELEKTROLITSKO NANAŠANJE NIKLJA, NEELEKTRIČNA POVRŠINSKA OBDELAVA Z NIKLJEM

Če je treba za nekatere snovi, ki jih uporablja upravljavec, izvajati regulativni postopek za obvladovanje
tveganja na podlagi uredbe REACH (zlasti avtorizacijo ali omejitev), je lahko v dokumentaciji za vlogo za
avtorizacijo ali v dokumentaciji za omejitve na voljo analiza drugih možnosti.
Dostop do teh informacij je mogoč s spletišča agencije ECHA:
• Vloga za avtorizacijo https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Neposredno s seznama trenutnih posvetovanj ali prek povezave do
„Sprejetih mnenj in prejšnjih posvetovanj o vlogi za avtorizacijo“
• Omejitev https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Neposredno s seznama trenutnih
posvetovanj ali prek povezave do „Sprejetih mnenj“.
Vendar to velja le za snovi, za katere veljajo ti posebni ukrepi. Več informacij je na voljo v referenčnih
dokumentih o najboljši razpoložljivi tehnologiji za industrijski sektor. Pri iskanju nadomestnih snovi za
nevarne snovi lahko pomagajo javno dostopna spletišča, kot je podporni portal za zamenjavo (http://www.
subsport.eu/).
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7. Ocena tveganja za direktivo o kemijskih dejavnikih in
direktivo o rakotvornih ali mutagenih snoveh
Opozorilo: ta oddelek naj se ne uporablja kot navodilo, kako izvesti oceno tveganja, temveč kot prikaz, kje je
mogoče uporabiti informacije iz uredbe REACH za podporo procesa.
7.1

PRAVNE OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec mora odkriti in oceniti, kakšnim tveganjem v zvezi z nevarnimi kemijskimi dejavniki so delavci
izpostavljeni.
Oceno tveganja in sprejetje preventivnih ukrepov je treba opraviti pred začetkom vsake nove dejavnosti
in ju sproti dopolnjevati. Ocena se lahko pregleda zaradi rezultatov spremljanja (spremljanje zdravja,
izpostavljenosti ali tehnično spremljanje), ki nakazujejo na zaskrbljenost ali pomembne spremembe
v delovnih pogojih („pomembne spremembe“ v skladu z direktivo o kemijskih dejavnikih; „kakršna koli
sprememba okoliščin, ki lahko vplivajo na izpostavljenost delavca“ v skladu z direktivo o rakotvornih ali
mutagenih snoveh). To vključuje tudi spremembe, kot je nova razvrstitev na podlagi uredbe CLP, zaradi katere
se snov razvrsti kot rakotvorna ali mutagena.
V členih 4(1), 4(3) in 4(4) direktive o kemijskih dejavnikih so navedene naslednje smernice:

Člen 4 – Določanje in ocenjevanje tveganja, ki ga predstavljajo nevarne kemične snovi
1. Pri izvajanju obveznosti iz člena 6(3) in člena 9(1) Direktive 89/391/EGS delodajalec najprej ugotovi, ali
na delovnem mestu obstajajo nevarne kemične snovi. Če jih ugotovi, oceni tveganje za varnost in zdravje
delavcev zaradi prisotnosti kemičnih snovi, pri tem pa mora upoštevati naslednje:
• njihove nevarne lastnosti;
• podatke o varnosti in zdravju, ki jih priskrbi dobavitelj (npr. ustrezni varnostni listi v skladu z Uredbo (ES)
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta)15;
• raven, vrsto in trajanje izpostavljenosti;
• okoliščine pri delu, ki vključujejo take snovi, skupaj z njihovo količino;
• katere koli mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost ali biološke mejne vrednosti, ki veljajo na ozemlju
zadevne države članice;
• učinek preventivnih ukrepov, ki so ali bodo sprejeti;
• kadar je možno, ugotovitve, ki so rezultat že uvedenega nadzora zdravja.
Delodajalec od dobavitelja ali drugih dostopnih virov pridobi dodatne podatke, ki so potrebni za oceno
tveganja. Kadar je primerno, ti podatki vsebujejo posebno oceno tveganja za uporabnike, ki se postavi na
podlagi zakonodaje EU o kemičnih snoveh.

3. V oceno tveganja je treba vključiti nekatere delovne aktivnosti znotraj podjetja ali ustanove, na primer
vzdrževanje, v zvezi s katerim je možno pričakovati večjo izpostavljenost, ali kadar iz drugih razlogov
lahko povzročijo škodljive učinke na varnost in zdravje, tudi po tem, ko so bili sprejeti vsi tehnični ukrepi.
4. Pri dejavnostih z izpostavljenostjo več nevarnim kemičnim snovem se tveganje oceni na podlagi tveganja,
ki ga predstavlja kombinacija vseh kemičnih snovi.
V členih 3(3) in 3(4) direktive o rakotvornih ali mutagenih snoveh je poleg tega določeno tudi naslednje:

Člen 3 – Področje uporabe – določanje in ocenjevanje tveganja
15 Uredba REACH
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3. Pri ocenjevanju tveganosti se morajo upoštevati še vse druge poti izpostavljenosti, na primer absorpcija v
in/ali skozi kožo.
4. Pri ocenjevanju tveganosti mora delodajalec nameniti posebno pozornost vsem vplivom na zdravje ali
varnost posebnih skupin delavcev in med drugim upoštevati, da ni zaželeno, da se taki delavci zaposlujejo
tam, kjer bi lahko prišli v stik z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi.
Splošne opombe:
Opozoriti je treba, da je treba oceno tveganja opraviti za vse nevarne kemijske dejavnike, ki so prisotni
na delovnem mestu. V skladu s členom 2(a) direktive o kemijskih dejavnikih „kemična snov“ pomeni kateri
koli kemični element ali spojino, samostojen ali primešan, v naravnem stanju ali pridobljen, uporabljen ali
sproščen, tudi sproščen kot odpadek, pri katerikoli dejavnosti, proizveden namerno ali nenamerno, dan na
trg ali ne. Ta opredelitev je širša od opredelitve snovi v uredbi REACH, zato informacije iz uredbe REACH ne
veljajo za vse kemične snovi, prisotne na delovnem mestu, na primer snovi, proizvedene v procesu, kot je prah.
Prav tako je treba omeniti, da varnostni list in scenarij izpostavljenosti vsebujeta informacije, ki se nanašajo
na posamezne snovi ali zmesi, oceno tveganja na delovnem mestu pa je treba opraviti za vse nevarne kemijske
dejavnike, ki so prisotni v kombinaciji.
Poleg tega se na obstoječem delovnem mestu, kjer se uporablja več nevarnih kemikalij, pogoji v prostoru
verjetno ne bodo natančno ujemali z vsemi pogoji, opisanimi v varnostnem listu in scenariju izpostavljenosti.
Podjetje mora vedeti, ali procesi in varnostni ukrepi, ki jih uporablja, ustrezajo tistim, ki so opisani v ustreznih
scenarijih izpostavljenosti, ter razviti metodo za izpolnjevanje različnih obveznosti:
• izvajanje kombinirane ocene tveganja za vse prisotne nevarne kemijske dejavnike;
• poiskati sklop ukrepov za obvladovanje tveganja, primernih za različne naloge, vključene v proces.
7.2

OCENA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU

Na ravni EU ni zavezujočih predpisov glede izvajanja ocene tveganja na delovnem mestu. Vendar je Evropska
komisija leta 1996 izdala Smernice za oceno tveganja na delovnem mestu16 (Guidance on risk assessment at
work). Države članice te smernice po potrebi uporabljajo ali prilagajajo, da lahko svetujejo pri izvajanju ocene
tveganja na delovnem mestu. Evropska komisija je leta 2005 izdala tudi Praktične nezavezujoče smernice
o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim
dejavnikom pri delu17. Namen teh praktičnih smernic je državam članicam pomagati pri pripravi nacionalnih
politik in olajšati skladnost z njihovimi predpisi o varovanju zdravja in varnosti delavcev.
Mnogo nacionalnih organov je v podporo delodajalcem pripravilo svoje smernice in orodja.
V teh dokumentih je predlagan naslednji pristop k oceni tveganja:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotavljanje nevarnosti in tistih, ki so ogroženi
Evalvacija in določanje prednosti za tveganja
Odločanje o preventivnih ukrepih za odpravo tveganj ali njihov nadzor
Ukrepanje, da se uvedejo preventivni in zaščitni ukrepi
Spremljanje in pregled ocene, da se zagotovi njena aktualnost

Ti koraki so v večini podjetij del funkcije Okolje, zdravje in varnost (EHS), pregled ocene pa se opravi v
časovnem razmaku, ki se določi znotraj podjetja. Kot je že bilo omenjeno, uredba REACH podpira zbiranje
novih informacij o snoveh, ki se nato sporočajo nadaljnjim uporabnikom. Obveznosti nadaljnjih uporabnikov na
podlagi uredbe REACH (glejte preglednico 2), ki se nanašajo na varnostne liste in scenarije izpostavljenosti,
imajo svoje časovne okvire. To uvaja nov element v postopen pristop k oceni tveganja na delovnem mestu in
notranji cikel pregledov v podjetju.
16 https://osha.europa.eu/sl/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/sl/prakti-ne-nezavezujo-e-smernice-o-varovanju-zdravja-in-zagotavljanju-varnosti-delavcev-predtveganji-zaradi-izpostavljenosti-kemi-nim-dejavnikom-pri-delu-pbKE6805058/
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Nadaljnji uporabniki/upravljavci morajo oceniti nove informacije, ki prihajajo v podjetje, določiti potrebne
ukrepe za zagotovitev skladnosti z uredbo REACH, ugotoviti vse vplive teh ukrepov na obveznosti iz direktive
o kemijskih dejavnikih/direktive o rakotvornih ali mutagenih snoveh ter po potrebi sprejeti tudi ustrezne
ukrepe.
Na primer, zaradi spremembe v razvrstitvi snovi glede na nevarnosti so lahko potrebne spremembe ukrepov
za obvladovanje tveganja, ki se uporabljajo na lokaciji za zmanjšanje emisij. To je lahko povod za pregled
ocene tveganja procesov, pri katerih se snov uporablja, preden se izvedejo spremembe. Pri pregledu je treba
upoštevati ukrepe za obvladovanje tveganja, opisane v scenariju izpostavljenosti.
Takšni pregledi, ki so po potrebi podprti s spremljanjem ali meritvami, podpirajo stalno obveznost, da morajo
vzpostavljeni tehnični in organizacijski ukrepi, namenjeni preprečevanju izpostavljenosti delavcev, še naprej
zagotavljati ustrezen nadzor tveganja zaradi nevarnih kemikalij.
7.3

UPORABA INFORMACIJ IZ UREDBE REACH V OCENI TVEGANJA

Varnostni listi in scenariji izpostavljenosti (kjer je ustrezno), ki jih pošljejo dobavitelji kemikalij, vsebujejo
veliko koristnih informacij, ki podpirajo tisti del ocene tveganja, ki se nanaša na nevarne kemikalije.
1. korak: Ugotavljanje nevarnosti in tistih, ki so ogroženi
Kot je bilo opisano v smernicah za oceno tveganja pri delu, je prvi korak iskanje tistih dejavnikov pri delu, ki
lahko škodujejo zdravju ljudi, in določanju delavcev, ki bi lahko bili izpostavljeni tem dejavnikom.
Oddelki varnostnega lista, navedeni v nadaljevanju, bodo v pomoč pri ugotavljanju, katere snovi ali zmesi so
največja nevarnost za zdravje ljudi, kakšne so možne posledice izpostavljenosti in ali obstajajo posebne vrste
delavcev, ki jih je treba dodatno zaščititi (na primer preprečevanje izpostavljenosti nosečnic kemikalijam, ki
bi lahko ali za katere obstaja sum, da bi lahko poškodovale nerojenega otroka).
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Oddelek 2: Razvrstitev glede na nevarnosti, elementi etikete in stavki o nevarnosti.

SLIKA 12: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVI BRIKETI, ODDELEK 2

Pomembne so lahko tudi informacije o drugih nevarnostih, ki niso povod za razvrstitev iz pododdelka 2.3.
Oddelek 8.1: Mejne vrednosti za izpostavljenost ljudi (parametri nadzora).

SLIKA 13: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVI BRIKETI, ODDELEK 8
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Oddelek 9: Fizikalne in kemične lastnosti.

SLIKA 14: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVI BRIKETI, ODDELEK 9

Oddelek 11: Toksikološke informacije ter kratek opis toksikoloških simptomov in učinkov, ki jih lahko
povzroči izpostavljenost kemikaliji.

SLIKA 15: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVI BRIKETI, ODDELEK 11
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V oddelku 3 varnostnega lista je več informacij o sestavi kemikalije in razvrstitvi različnih sestavin, ki so
prisotne v zmesi.

SLIKA 16: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVA KOPEL, ODDELEK 3

Nevarnost lahko izhaja tudi iz reakcij, do katerih pride med kemikalijami ali v določenih pogojih. Informacije o
stabilnosti in reaktivnosti kemikalije so v oddelku 10 varnostnega lista, včasih pa so v oddelku 7.2 navedene
tudi informacije o neskladnostih.
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SLIKA 17: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVI BRIKETI, ODDELEK 10

SLIKA 18: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEVI BRIKETI, ODDELEK 7

V uvodnem oddelku scenarija izpostavljenosti se opis podrejenih scenarijev za delavce nanaša na različne
naloge, ki jih delavci opravljajo med uporabo snovi. Tako bo lažje določiti vse delavce, ki so v stiku s kemikalijo
in pri katerih obstaja možnost, da bodo tej kemikaliji izpostavljeni.

SLIKA 19: IZVLEČEK IZ GES10: OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO KOVINSKI NIKELJ – ELEKTROGALVANIZACIJA NIKLJA IN OBLIKOVANJE Z ELEKTROLIZNIM IZLOČANJEM NIKLJA
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Korak 2: Vrednotenje tveganj
Pri vrednotenju tveganj je treba upoštevati in oceniti verjetnost izpostavljenosti in resnost posledic.
Resnost posledic je odvisna od intrinzičnih lastnosti kemikalij in možnega medsebojnega delovanja z drugimi
nevarnimi kemikalijami, ki se uporabljajo istočasno.
Informacije iz uredbe REACH o intrinzičnih lastnostih kemikalije, možnem medsebojnem delovanju in
neskladnostih so navedene v koraku 1 zgoraj.
Verjetnost dejanske izpostavljenosti je odvisna od naslednjih dejavnikov:
•
•
•
•

vzorca uporabe (uporabljene količine, trajanje, pogostost itn.);
splošne organizacije dela;
uporabljene opreme in tehnologije;
delovnih postopkov.

Oddelek 7 varnostnega lista vsebuje nasvete za varno ravnanje in shranjevanje, v oddelku 8.2 varnostnega
lista pa je opisan ustrezni nadzor izpostavljenosti (tehnično-tehnološki nadzor in osebna varovalna sredstva).

SLIKA 20: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 7 IN ODDELEK 8.2

SLIKA 21: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 7 IN ODDELEK 8.2
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Oddelek 2 scenarija izpostavljenosti vsebuje poleg tega tudi informacije o delovnih pogojih in ukrepih za
obvladovanje tveganja, ki zagotavljajo ustrezen nadzor tveganja za določeno uporabo snovi. Te informacije so
tesno povezane s parametri uporabe in opreme/tehnologije.

SLIKA 22: IZVLEČKI IZ GES4: OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO NIKLJEV SULFAT – ELEKTROGALVANIZACIJA NIKLJA,
ELEKTROLITSKO NANAŠANJE NIKLJA, NEELEKTRIČNA POVRŠINSKA OBDELAVA Z NIKLJEM

3. korak: Odločanje o preventivnih ukrepih
Na podlagi korakov 1 in 2 ocene tveganja za kemikalije, ki se uporabljajo v podjetju, se opredelijo in ocenijo
številna tveganja. Da bi podjetje izbralo primerne ukrepe za odpravo ali nadzor teh tveganj, mora:
• upoštevati informacije v varnostnem listu in scenariju izpostavljenosti za vsako kemikalijo in
• določiti sklop ukrepov za obvladovanje tveganja, primernih za različne naloge in snovi, uporabljene v
procesu, vključno s tveganji, ki nastanejo med izvajanjem procesa.
Informacije, vključene v scenarij izpostavljenosti pod naslovom Smernice za nadaljnjega uporabnika, da
oceni, ali dela v mejah iz scenarija izpostavljenosti (Guidance to DU to evaluate whether he works inside the
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boundaries set by the ES), lahko vključujejo meje za dovoljeno prilagodljivost pri preverjanju, ali se pogoji
uporabe za snov na delovnem mestu ujemajo s priporočenimi pogoji uporabe v scenariju izpostavljenosti, ali
pa povezavo do mesta, kjer je mogoče pridobiti nasvet za primerjanje. Tako se bo lažje dosegla ustrezna raven
zaščite za zdravje ljudi in okolja.

SLIKA 23: HIPOTETIČEN PRIMER VSEBINE IZ ODDELKA 4 SCENARIJA IZPOSTAVLJENOSTI TA PRIMER JE PRIPRAVILA AGENCIJA ECHA IN JE OBLIKOVAN V SKLADU S PREDLOGAMI ZA SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI18

Ukrepi za prvo pomoč, opisani v oddelku 4 varnostnega lista (vključno s protistrupi, kontraindikacijami ali
takojšnjim zdravljenjem, ki mora biti na voljo na delovnem mestu), bodo posebej uporabni za zmanjševanje
posledic v primeru naključne izpostavljenosti.

SLIKA 24: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA GAŠENO APNO, ODDELEK 4

18 https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats.
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8. Obveščanje in usposabljanje delavcev
8.1

PRAVNE OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Direktiva o industrijskih emisijah ne zahteva izrecno, da morajo upravljavci usposabljati svoje delavce, vendar
pa se v referenčnem dokumentu o najboljših razpoložljivih tehnologijah glede površinskih obdelav kovin
in plastike usposabljanje, ozaveščenost in spretnosti osebja z vidika ravnanja z okoljem obravnavajo kot
najboljša razpoložljiva tehnika, ki prispeva k celotni okoljski uspešnosti obrata.
Delodajalec mora v okviru splošne obveznosti, da v vseh vidikih zagotovi varnost in zdravje delavcev pri delu,
delavcem zagotoviti ustrezno varnostno in zdravstveno usposabljanje, še zlasti v obliki obvestil in navodil19.
V direktivi o kemijskih dejavnikih (člen 8(1)) in direktivi o rakotvornih ali mutagenih snoveh (člen 11)
je določeno, katere vrste informacij, navodil in usposabljanja se zagotovijo delavcem in/ali njihovim
predstavnikom ter na kakšen način. V teh členih je tudi določeno, kdaj je treba informacije, navodila ali
usposabljanje dopolniti ali ponoviti. Delavcem in/ali njihovim predstavnikom je treba zagotoviti dostop do
varnostnih listov.

Direktiva o kemijskih dejavnikih, člen 8 – Obveščanje in usposabljanje delavcev
1. Brez poseganja v člena 10 in 12 Direktive 89/391/EGS delodajalec zagotovi, da so delavci in/ali njihovi
predstavniki:
• seznanjeni s podatki, pridobljenimi v skladu s členom 4 te direktive, in nadalje obveščeni, kadar večje
spremembe na delovnem mestu povzročijo spremembe v teh podatkih;
• obveščeni o nevarnih kemičnih snoveh, ki se pojavljajo na delovnem mestu, glede vrste teh snovi, tveganja
za varnost in zdravje, ustreznih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost in drugih predpisov;
• usposobljeni ter obveščeni o ustreznih varnostnih ukrepih in ukrepanju za njihovo varovanje in varovanje
drugih delavcev na delovnem mestu;
• obveščeni o dostopu do katerega koli varnostnega lista, ki ga priskrbi dobavitelj v skladu s členom 31
Uredbe (ES) št. 1907/2006;
in da se ti podatki:
• zagotovijo tako, da ustrezajo rezultatu ocene tveganja v skladu s členom 4 te direktive. To se lahko izvede
različno, od ustne komunikacije do individualnega pouka in usposabljanja, podprtega s pisnimi podatki,
odvisno od vrste in stopnje tveganja, ki ga razkrije ocena iz omenjenega člena;
• sproti dopolnjujejo ob upoštevanju razmer, ki se spreminjajo.

2. Kadar vsebniki in cevi, ki se uporabljajo za nevarne kemične snovi pri delu, niso označeni v skladu z
ustreznimi predpisi Skupnosti o označevanju kemičnih snovi in varnostnih znakih na delovnem mestu, mora
delodajalec, brez poseganja v odstopanja v prej omenjenih predpisih, poskrbeti, da je možno jasno ugotoviti
vsebino posod in cevi, vrsto vsebine in z njo povezane nevarnosti.
3. Države članice smejo predpisati, da lahko delodajalci zahtevajo, najraje od proizvajalca ali dobavitelja,
vse podatke o nevarnih kemičnih snoveh, ki so potrebni, da se uporabi člen 4(1) te direktive, kolikor niti
Uredba (ES) št. 1907/2006 niti Uredba (ES) št. 1272/2008 ne vsebuje obveznosti za dajanje podatkov.
Direktiva o rakotvornih ali mutagenih snoveh, člen 11 – Obveščanje in usposabljanje delavcev
1. Delodajalec sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi delavcem in/ali predstavnikom delavcev v podjetju ali
industrijskem obratu zadostno in ustrezno usposobljenost na podlagi vseh razpoložljivih podatkov, zlasti v
obliki obvestil in navodil:
a) o možni nevarnosti za zdravje, vključno z dodatno nevarnostjo zaradi uporabe tobačnih izdelkov;
19 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu.
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b)
c)
d)
e)

o varnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za preprečitev izpostavljenosti;
o higienskih zahtevah;
o nošenju in uporabi varovalne opreme in obleke;
o ukrepih, ki jih morajo sprejeti delavci, tudi reševalci, ob nezgodah in za preprečitev nezgod.

Usposabljanje se:
• prilagodi tako, da se upoštevajo nove ali spremenjene nevarnosti, in
• ponavlja v rednih časovnih presledkih, če je to potrebno.

2. Delodajalci obvestijo delavce o napravah in z njimi povezanih vsebnikih z rakotvornimi ali mutagenimi
snovmi, in zagotovijo, da so vsi vsebniki, embalaža in naprave z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi jasno in
čitljivo označeni in da so na njih jasno vidni opozorilni znaki in znaki za nevarnost.
8.2

UPORABA INFORMACIJ IZ UREDBE REACH PRI USPOSABLJANJU

Opozorilo: ta oddelek naj se ne uporablja kot navodilo, kako organizirati ali izvesti usposabljanje, temveč kot
prikaz, kje je mogoče uporabiti informacije iz uredbe REACH v podporo te dejavnosti.
Kot je bilo omenjeno, je treba v skladu z direktivo o kemijskih dejavnikih delavcem in/ali njihovim
predstavnikom zagotoviti dostop do varnostnih listov. Poleg tega je v skladu z direktivo o industrijskih
emisijah ena od osnovnih obveznosti upravljavca izvajanje potrebnih ukrepov za preprečevanje nesreč in
omejevanje njihovih posledic.
Varnostni listi in scenariji izpostavljenosti vsebujejo informacije, ki se lahko uporabijo pri načrtovanju in
oblikovanju usposabljanja za delavce, da se izboljša kemijska varnost, zmanjša število nesreč in omejijo
njihove posledice.
Delodajalec sprejme odločitev glede potrebne ravni podrobnosti in načina organizacije usposabljanja, vendar
je lahko koristno, če se usposabljanje za običajne delovne pogoje razlikuje od usposabljanja za odziv na
nesreče.
8.2.1

Običajni delovni pogoji

Oddelek 16 varnostnega lista vsebuje splošne nasvete o vseh usposabljanjih, ki so primerna za delavce, da se
zagotovi varovanje zdravja ljudi in okolja.

SLIKA 25: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA GAŠENO APNO, ODDELEK 16
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V oddelku 2 varnostnega lista so opisane nevarnosti snovi ali zmesi in navedena ustrezna opozorila v zvezi s
temi nevarnostmi. Elementi etikete pomagajo uporabnikom, da na prvi pogled prepoznajo glavne nevarnosti
in varnostne ukrepe. Z usposabljanjem se zlasti zagotovi, da delavci prepoznajo in razumejo nove razrede
nevarnosti, piktograme, stavke o nevarnosti in previdnostne stavke, ki so bili uvedeni z uredbo CLP.

SLIKA 26: IZVLEČKI IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELKA 2.1 IN 2.2

Navodila za ravnanje in shranjevanje v oddelku 7 v zvezi z zaščito pred izpostavljenostjo v oddelku 8.2 in
smernicami odstranjevanja v oddelku 13 varnostnega lista morajo biti glavna opora delavcem pri varnem
ravnanju s kemikalijami v običajnih delovnih pogojih.
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SLIKA 27: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA GAŠENO APNO, ODDELEK 7

SLIKA 28: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA GAŠENO APNO, ODDELEK 8.2

SLIKA 29: SLIKA 27: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA GAŠENO APNO, ODDELEK 13

Oddelek v scenariju izpostavljenosti, ki opisuje pogoje uporabe, ki vplivajo na izpostavljenost, vsebuje
pomembne informacije v zvezi s pogoji varne uporabe za okolje (včasih pod naslovom „Okoljski podrejeni
scenarij“). Te informacije so lahko koristne pri usposabljanju.
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SLIKA 30: IZVLEČKI IZ GES4 OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO NIKLJEV SULFAT – ELEKTROGALVANIZACIJA NIKLJA,
ELEKTROLITSKO NANAŠANJE NIKLJA IN NEELEKTRIČNA POVRŠINSKA OBDELAVA Z NIKLJEM – 2.1 NADZOR NAD
IZPOSTAVLJENOSTJO OKOLJA

Podobno vsebuje oddelek, ki opisuje pogoje uporabe, ki vplivajo na izpostavljenost delavcev, pomembne
informacije o pogojih varne uporabe, ki se lahko vključijo v dejavnosti usposabljanja.
Te informacije so včasih predstavljene pod naslovom „Podrejeni scenarij delavcev“.
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SLIKA 31: IZVLEČEK IZ GES4 OBDELAVA POVRŠINE S KOVINO NIKLJEV SULFAT – ELEKTROGALVANIZACIJA NIKLJA,
ELEKTROLITSKO NANAŠANJE NIKLJA IN NEELEKTRIČNA POVRŠINSKA OBDELAVA Z NIKLJEM – 2.2 NADZOR NAD
IZPOSTAVLJENOSTJO DELAVCEV ZA PODREJENI SCENARIJ IZPOSTAVLJENOSTI 4.2

8.2.2

Odziv na nesreče (izpostavljenost, požar, razlitje)

Ukrepi za prvo pomoč, opisani v oddelku 4 varnostnega lista, so pomembni za zmanjšanje posledic naključne
izpostavljenosti za žrtev, včasih pa tudi za osebo, ki nudi prvo pomoč.
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SLIKA 32: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA FLUOROVODIKOVA KISLINA, ODDELEK 4

V oddelku 5 varnostnega lista so navedena neustrezna sredstva za gašenje in posebne vrste nevarnosti, ki
izhajajo iz kemikalije v primeru požara, ki jih je treba med usposabljanjem poudariti. Lahko se vključijo tudi
nasveti za odstranjevanje ostankov. To bo pripomoglo k zmanjšanju posledic in izogibanju nevarnim reakcijam
pri gašenju požarov, ki vključujejo kemikalije.

SLIKA 33: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 5
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Ukrepi ob nenamernih izpustih, opisani v oddelku 6 varnostnega lista, prav tako vsebujejo informacije o
osebnih varnostnih ukrepih, zaščitni opremi, ki naj se uporabi, in okoljevarstvenih ukrepih, ki jih je treba
upoštevati pri spopadanju z nenamernimi razlitji ali puščanji. Ti nasveti bodo koristni za zmanjšanje posledic
nenamernega izpusta za okolje in zdravje ljudi.

SLIKA 34: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA FLUOROVODIKOVA KISLINA, ODDELEK 6
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9. Obvladovanje tveganja pri dnevnih dejavnostih
Obvladovanje tveganja je del običajnega dnevnega poslovanja in glavni vidik direktive o industrijskih emisijah,
direktive o kemijskih dejavnikih in direktive o rakotvornih ali mutagenih snoveh. Cilj je zagotoviti takšno
upravljanje poslovanja, da se tveganja najprej ocenijo in nato nadzorujejo.
Dodaten pomemben ukrep je zagotoviti, da se ocena pregleduje redno ali kadar je potrebna dopolnitev.
Pregled običajno spodbudijo spremembe v procesu, skorajšnje nesreče ali nesreče.
Nove informacije, navedene v varnostnem listu in scenariju izpostavljenosti, so lahko prav tako razlog
za pregled. Sprememba razvrstitve snovi ali zmesi glede na nevarnosti ima lahko na primer velik učinek
na ukrepe za obvladovanje tveganja in morda je treba dopolniti oceno tveganja ali celo okoljevarstveno
dovoljenje. Tudi spremembe v scenarijih izpostavljenosti imajo lahko podobne posledice.
Kadar se varnostni list (in scenarij izpostavljenosti, če je na voljo) dobavi nadaljnjemu uporabniku, je najlažji
način za ugotavljanje, ali je dokument revidirana različica, ta, da se preveri prva stran varnostnega lista, kjer
mora biti naveden podatek o reviziji.
Poglavje 16 varnostnega lista vsebuje navedbo, kje so bile opravljene spremembe prejšnje različice
varnostnega lista. Tako boste lažje ugotovili, ali spremembe v varnostnem listu vplivajo na obvladovanje
tveganja. Če navedene spremembe niso dovolj jasne, lahko od svojega dobavitelja zahtevate nadaljnja
pojasnila.

SLIKA 35: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 1

SLIKA 36: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA NIKLJEV SULFAT, ODDELEK 16
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Spremembe so lahko v oddelku 16 navedene na različne načine. V zgornjem primeru se je dobavitelj odločil,
da bo poudaril elemente v dokumentu, ki so bili spremenjeni. V nadaljevanju je prikazan še en primer.

SLIKA 37: IZVLEČEK IZ VARNOSTNEGA LISTA GAŠENO APNO, ODDELEK 16

Za učinkovito obdelavo prejetih informacij je koristno pripraviti referenčni seznam uporabe informacij.
Seznam pomaga pri ugotavljanju, katere informacije so bile uporabljene za posamezno pravno obveznost. Ko
se informacija spremeni, je lažje slediti posledicam in izvesti ustrezne spremembe. Primer takšnega seznama
je prikazan v Dodatku 3.
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Dodatek 1. Seznam izrazov
Končni uporabnik
Oseba ali organ, ki uporablja snovi ali pripravke pri izvajanju industrijske ali poklicne dejavnosti (npr. ni
potrošnik ali distributer) in jih ne dobavlja po dobavni verigi navzdol.
Maskiranje
Maskiranje se uporablja pri večini postopkov za površinsko obdelavo kovin, kjer mora biti postopku
izpostavljen le izrecno določen del površine dela.
Ščit
Ščit se uporablja za odvračanje prekomernega toka z območij z veliko gostoto toka, da se prepreči
prekomerno odlaganje.
Obešala za površinsko obdelavo
Obešala ali dvigala so naprave, ki jih poganja električna energija in podpirajo dele, da ostanejo med ciklom
površinske obdelave v nepremičnem položaju. Naprave morajo biti visoko prevodne, ker je treba del
električno povezati z vodnikom in virom napajanja z električno energijo z enosmernim tokom. Celotna
površina, razen stičnih površin, je prekrita s kemično odporno in izolacijsko plastiko.
Zbiralnik
Jama ali cisterna, ki služi kot odtok ali posoda za tekočine.

Dodatek 2: Zbirna preglednica z informacijami o kemikalijah
Vključen je primer preglednice, ki jo podjetje lahko pripravi kot povzetek nekaterih glavnih informacij o
snoveh in zmeseh, ki jih podjetje uporablja. V stolpcu 6 so opisane dejavnosti podjetja, ki vključujejo uporabo
snovi. V stolpcih od 7 do 11 je naveden način, na katerega podjetje določa različne kategorije deskriptorjev
uporabe za svoje dejavnosti na podlagi Smernic za opis uporabe20. Dodajo se lahko tudi druge informacije
glede na potrebe posameznega podjetja (na primer: mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu,
kontaktni podatki dobaviteljev, datum prejema varnostnega lista ali scenarija izpostavljenosti, ureditveni
status snovi21, informacije v zvezi z drugo zakonodajo, količine na lokaciji, informacije o embalaži, oznake
sektorskih načrtov uporabe itn.).
Takšen povzetek omogoča pregled kemikalij v uporabi in lahko olajša spremljanje sprememb, na primer ob
prejemu dopolnjenega varnostnega lista in scenarijev izpostavljenosti. Poleg tega je mogoče informacije po
potrebi brez težav izvleči za druge namene, npr. za vlogo za dovoljenje na podlagi direktive o industrijskih
emisijah, oceno tveganja na delovnem mestu itn.

20 V času objave tega dokumenta so bile „Smernice o zahtevah po informacijah in oceni kemijske varnosti, poglavje R.12: Opis uporabe“
v postopku revizije (objava se pričakuje konec leta 2015) http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
21 Če je na primer snov vključena na seznam kandidatnih snovi ali seznam za avtorizacijo itn.
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PREGLEDNICA 3: ZBIRNA PREGLEDNICA Z INFORMACIJAMI O KEMIKALIJAH

GAŠENO APNO
ŽVEPLOVA KISLINA

IME SNOVI

KOVINSKI NIKELJ

KONC.

OBLIKA

CAS

RAZVRSTITEV
(UREDBA CLP)

OPIS DEJAVNOSTI PODJETJA

Povzročitelji
preobčutljivosti kože
1 H317
Rakotvorne snovi 2
H351
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 3
H412

Prenos iz 50-kg bobna v
kopel za obdelavo
Potapljanje obdelovanca
Shranjevanje med
uporabami

100

Trdno, masivno

7440-02-0

KATEGORIJA
PROCESA
(PROC)

SPROŠČANJE V
OKOLJE
KATEGORIJA
(ERC)

KATEGORIJA KATEGORIJA FUNKCIJE
PROIZVODA

PROC 8a
PROC 13

ERC 5

PC 14

Sredstvo za galvanizacijo

KONC.

OBLIKA

CAS

RAZVRSTITEV
(UREDBA CLP)

OPIS DEJAVNOSTI PODJETJA

Draženje kože 2,
H315
Poškodba oči 1 H318
STOT SE 3, H335

Prenos iz 25-kg vreče v
proces čiščenja vode
Postopek mešanja
Shranjevanje med
uporabami

100

Trdno, prah

1305-62-0

KATEGORIJA
PROCESA
(PROC)

SPROŠČANJE V
OKOLJE
KATEGORIJA
(ERC)

KATEGORIJA KATEGORIJA FUNKCIJE
PROIZVODA

PROC 8a
PROC 5

ERC 6b

PC37, PC20

Sredstvo za reguliranje pH vrednosti

KONC.

OBLIKA

CAS

RAZVRSTITEV
(UREDBA CLP)

OPIS DEJAVNOSTI PODJETJA

Jedkost za kožo 1A
H314

Prenos iz vsebnikov IBC v
proces čiščenja vode
Postopek mešanja
Shranjevanje med
uporabami

95.-97

V tekočem stanju

7664-93-9

KATEGORIJA
PROCESA
(PROC)

SPROŠČANJE V
OKOLJE
KATEGORIJA
(ERC)

KATEGORIJA KATEGORIJA FUNKCIJE
PROIZVODA

PROC 8b
PROC 5

ERC 6b

PC37, PC20

Sredstvo za reguliranje pH vrednosti
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Dodatek 3: Referenčni seznam predlogov za uporabo
informacij
V tej preglednici je navedeno, kje naj bi se uporabile informacije iz varnostnega lista in scenarija
izpostavljenosti, da bi se povečala skladnost s pravnimi obveznostmi, opisanimi v študiji primera.
Ko se prejmejo posodobljene informacije o kemikalijah, lahko ta preglednica pomaga pri ocenjevanju, kje je
treba upoštevati spremembe prejetih informacij.
VIR INFORMACIJ

PREDLOG ZA UPORABO INFORMACIJ

Varnostni list

Dovoljenje b na podlagi direktive o industrijskih
emisijah

Prva stran, naslov

Obvladovanje tveganja, ocena vhodnih informacij

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka

Dovoljenje b na podlagi direktive o industrijskih
emisijah

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane
uporabe

Dovoljenje b na podlagi direktive o industrijskih
emisijah

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
1.4 Telefonska številka za nujne primere
ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Ocena tveganja, 1. korak

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Dovoljenje b na podlagi direktive o industrijskih
emisijah
Dovoljenje c, e, f, j na podlagi direktive o
industrijskih emisijah
Ocena tveganja, 1. korak
Usposabljanje delavcev

2.2: Elementi etikete

Ocena tveganja, 1. korak
Usposabljanje delavcev

2.3 Druge nevarnosti

Dovoljenje b na podlagi direktive o industrijskih
emisijah
Ocena tveganja, 1. korak

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Dovoljenje b na podlagi direktive o industrijskih
emisijah
Ocena tveganja, 1. korak

3.1 Snovi
3.2 Zmesi
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega
zdravljenja

Ocena tveganja, 3. korak
Usposabljanje delavcev
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VIR INFORMACIJ

PREDLOG ZA UPORABO INFORMACIJ

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje

Usposabljanje delavcev

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Usposabljanje delavcev

5.3 Nasvet za gasilce
5.4 Dodatne informacije

Usposabljanje delavcev

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Usposabljanje delavcev

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
6.4 Sklici na druge oddelke
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Ocena tveganja, 2. korak
Usposabljanje delavcev

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z neskladnostmi
7.3 Posebna končna uporaba ali uporabe
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora

Ocena tveganja, 1. korak

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Vrednosti DNEL
Vrednosti PNEC

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Dovoljenje c, e, f, j na podlagi direktive o
industrijskih emisijah
Ocena tveganja, 2. korak
Usposabljanje delavcev

ODDELEK 9: Fizikalne in kemične lastnosti

Dovoljenje b na podlagi direktive o industrijskih
emisijah
Ocena tveganja, 1. korak

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemičnih lastnostih
9.2 Drugi podatki
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

Ocena tveganja, 1. korak
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VIR INFORMACIJ

PREDLOG ZA UPORABO INFORMACIJ

10.1 Reaktivnost
10.2 Kemična stabilnost
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
10.6 Nevarni produkti razgradnje
ODDELEK 11: Toksikološke informacije
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Ocena tveganja, 1. korak
Ocena tveganja, 2. korak

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Dovoljenje c, e, f, j na podlagi direktive o
industrijskih emisijah

12.1 Strupenost
12.2 Obstojnost in razgradljivost
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
12.4 Mobilnost v tleh
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1. Številka ZN
14.2. Pravilno odpremno ime ZN
14.3. Razredi nevarnosti prevoza
14.4. Skupina embalaže
14.5. Nevarnosti za okolje
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in
Kodeksom IBC“
ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Dovoljenje h na podlagi direktive o industrijskih
emisijah
Usposabljanje delavcev
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VIR INFORMACIJ

PREDLOG ZA UPORABO INFORMACIJ

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifična za snov
ali zmes
15.2 Ocena kemijske varnosti
ODDELEK 16: Drugi podatki
(i) Navedba sprememb

Obvladovanje tveganja, ocena vhodnih informacij

(ii) Okrajšave in kratice
(iii) Nasveti o usposabljanju
(iv) Dodatne informacije

Usposabljanje delavcev
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VIR INFORMACIJ

PREDLOG ZA UPORABO INFORMACIJ

Scenarij izpostavljenosti
Naziv scenarija izpostavljenosti (kratki naziv)
1. Oddelek za naslov

Ocena tveganja, 1. korak

Scenarij izpostavljenosti/ime uporabe
Področje uporabe
2. Pogoji uporabe, ki vplivajo na izpostavljenost
2.1 Okoljski podrejeni scenarij

Usposabljanje delavcev

Značilnosti proizvoda (izdelka)
Uporabljena količina, pogostost in trajanje uporabe (ali iz uporabne
dobe)

Ocena tveganja, 2. korak

Tehnični in organizacijski pogoji ter ukrepi

Dovoljenje g na podlagi direktive o industrijskih emisijah
Dovoljenje c, e, f, j na podlagi direktive o industrijskih
emisijah
Dovoljenje k na podlagi direktive o industrijskih emisijah

Pogoji in ukrepi v zvezi z napravo za čiščenje odplak
Pogoji in ukrepi v zvezi z obdelavo odpadkov (vključno z odpadki od
izdelkov)

Dovoljenje h na podlagi direktive o industrijskih
emisijah

Drugi pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost okolja
Dodatni nasveti za dobro prakso. Obveznosti v skladu s
členom 37(4) uredbe REACH ne veljajo
2.2 Podrejeni scenarij za delavce

Ocena tveganja, 2. korak
Usposabljanje delavcev

Značilnosti izdelka
Uporabljena količina (ali vsebovana v izdelkih), pogostost in trajanje
uporabe/izpostavljenosti
Tehnični in organizacijski pogoji ter ukrepi
Pogoji in ukrepi v zvezi z osebno zaščito, higieno in oceno zdravja
Drugi pogoji, ki vplivajo na izpostavljenost delavcev
Dodatni nasveti za dobro prakso. Obveznosti v skladu s
členom 37(4) uredbe REACH ne veljajo
3. Ocena izpostavljenosti in sklicevanje na vire
3.1 Okoljski podrejeni scenarij
3.2 Podrejeni scenarij za delavce
4. Smernice za nadaljnjega uporabnika, da presodi, ali ravna v okviru
omejitev iz scenarija izpostavljenosti

Ocena tveganja, 3. korak
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