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Popravek Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije,
spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES)
št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in
2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006); spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 1354/2007 z dne 15. novembra 2007 o
prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in
omejevanju kemikalij (REACH) zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije (UL L 304, 22.11.2007, str. 1).

Zgodovina dokumenta
Upoštevajte: prvotni dokument (V.1.1, februar 2008) je bil med posodabljanjem in
postopkom posvetovanja s partnersko strokovno skupino (Partner Expert Group - PEG) v
glavnem na novo napisan. Zato zgodovina dokumenta poudarja samo najpomembnejše
spremembe, ne označuje pa posameznih sprememb besedila ali uredniških sprememb.
Različica

Poglavje

Sprememba

Datum
junij 2007

1.2.3

februar 2008
Besedilo je bilo spremenjeno zaradi večje
skladnosti z razdelkom 1.2.2 in pojasnila, da se
lahko registracijski zavezanec zanaša samo na
potrditev svojega kupca, da se snov uporablja
pod strogo nadzorovanimi pogoji

1.2.3

Na koncu zadnjega odstavka je bil dodan
februar 2008
stavek s priporočilom o obveščanju kupcev, ki
niso iz EU, o ukrepih za obvladovanje tveganja
(RMM).

2

Pojasnilo, da je registracija potrebna le, če snov februar 2008
ni izvzeta iz registracije.

2

V 4. odstavku je bil dodan stavek za pojasnilo,
kako se lahko predloži registracijska
dokumentacija, če se snov proizvaja ali uvaža
tudi za druge namene, ne le za uporabo kot
intermediat, ali če proizvodnja ali uporaba(-be)
niso pod strogo nadzorovanimi pogoji.

februar 2008

Na koncu 4. odstavka je bil dodan stavek, ki
pojasnjuje, kako se bodo izračunavale
pristojbine.
2

V 3. odstavku od konca strani 12 navzgor je
bilo dodanih nekaj besed za pojasnilo, da
zahteve po informacijah veljajo samo za
transportirane intermediate.

februar 2008

2.1

V 2. alinei je bil izbrisan sklic na lokacije v EU
ali zunaj EU.

februar 2008

2.2

V razdelku o razvrščanju je bilo dodanega
nekaj besedila za pojasnilo, da je za
intermediate potrebna le razvrstitev in ne tudi
označitev.

februar 2008

Poleg tega je bilo navedeno, kje je treba
navesti ukrepe za obvladovanje tveganja in
strogo nadzorovane pogoje.
2.3

V razdelku o razvrščanju je bilo dodanega
nekaj besedila za pojasnilo, da je za
intermediate potrebna le razvrstitev in ne tudi
označitev.

februar 2008

Različica

Poglavje

Sprememba

Datum

Poleg tega je bilo navedeno, kje je treba
navesti ukrepe za obvladovanje tveganja in
strogo nadzorovane pogoje.
2.5

K 3. odstavku je bila dodana alinea, ki
priporoča vodilnemu zavezancu, kaj naj
predloži.

februar 2008

2.7

Dodanih je bilo nekaj besed za pojasnilo, kdaj
bo navedena pristojbina za registracijo.

februar 2008

V.03

1.2

Različna pojasnila, popravki in posodobitve
oktober 2010
nalog in obveznosti, vključno z zahtevami glede
razvrščanja in označevanja.

V.03

2.

Dodanih je bilo nekaj pojasnil v zvezi s primeri,
kadar je snov registrirana za uporabo kot
intermediat in za druge uporabe. Pojasnilo
vključuje izračun pristojbin.

oktober 2010

V.03

2.1.

Dodano je bilo pojasnilo, da se lahko kriteriji iz
člena 18(4) uporabljajo tudi za utemeljitev, da
so zagotovljeni strogo nadzorovani pogoji
(SCC) za na mestu izolirane intermediate.

oktober 2010

V.03

2.1

oktober 2010
Poudarjeno je bilo, da lahko registracijski
zavezanec za intermediat izbira med dvema
načinoma registracije: načinom iz člena 17/18,
če so zagotovljeni strogo nadzorovani pogoji
(vključno z doslednim zadrževanjem). Načinom
iz člena 10, če se obvladovanje tveganja
doseže na drugi način in ne s strogo
nadzorovanimi pogoji.

V.03

2.1

oktober 2010
Vstavljen je bil člen, ki je preoblikoval pravno
besedilo člena 18(4) v sistematični seznam
razlik med različnimi elementi doslednega
zadrževanja in industrijskimi postopki, za katere
se uporabljajo.

V.03

2.1

Pojasnjena je bila vloga osebnih varovalnih
sredstev (PPE) v okviru strogo nadzorovanih
pogojev.

V.03

2.1

Opombe pod črto od 10 do 12: posodobljena so oktober 2010
bili sklicevanja na drugo zakonodajo skupnosti.

V.03

2.1

Pojasnjeno je bilo, da mora registracijski
zavezanec navesti temeljno pojasnilo, kako je
dosegel ugotovitve v zvezi s strogo
nadzorovanimi pogoji, čeprav v registracijski
dokumentaciji ni zahtevana popolna
dokumentacija o strogo nadzorovanih pogojih.
Navedeno je sklicevanje na Prilogo 3, v kateri
lahko registracijski zavezanec na strukturiran

oktober 2010

oktober 2010

Različica

Poglavje

Sprememba

Datum

način navede podrobnosti o ukrepih za
obvladovanje tveganja.
V.03

2.1

Iz seznama elementov za notranjo
dokumentacijo so bili odstranjeni DNEL in
PNEC, ker se ocena kemijske varnosti ne
zahteva za izolirane intermediate pod strogo
nadzorovanimi pogoji.

oktober 2010

V.03

2.1

Dodatek k seznamu elementov za
dokumentacijo: načrtovanje postopka in
doslednosti zadrževanja

oktober 2010

V.03

2.1

Dodatek k seznamu elementov za
dokumentacijo: načrtovanje postopka in
doslednosti zadrževanja

oktober 2010

V.03

2.1.1

Dosledno zadrževanje se zdaj jasneje razlikuje Oktober 2010
od zmanjšanja sproščanj na najmanjšo mero s
tehničnimi sredstvi in postopki.

V.03

2.1.1

Pojasnjeno je bilo, da „dosledno zadrževanje“ v oktober 2010
skladu s členom 18 (4a) pomeni tehnično
strojno opremo, oblikovano za preprečevanje
sproščanj, ob upoštevanju fizikalno-kemijskih
lastnosti snovi in procesnih pogojev.
Zadrževanje se lahko doseže s kombinacijo
mehanskih zapor in zapor za gibanje zraka.

V.03

2.1.1

V ta razdelek je bil vključen pristop združevanja oktober 2010
nadzora kot primer za kategorizacijo strategij
nadzora oziroma zadrževanja. Za dodatne
podrobne primere je navedeno sklicevanje na
sezname s smernicami za nadzor v sistemu
COSHH. Pojasnjeno je bilo, da „dosledno
zadrževanje“ v skladu s členom 18 (4a) pomeni
tehnično strojno opremo, oblikovano za
preprečevanje sproščanj, ob upoštevanju
fizikalno-kemijskih lastnosti snovi.

V.03

2.1.1

Vstavljen je bil novi okvir s primerom (2) za
oktober 2010
strategije zadrževanja, vključno s sklicevanji na
vire dodatnih informacij.
Iz okvira s primerom za farmacevtsko industrijo
(3) so bili odstranjeni ukrepi v zvezi s členom
18 (4b). Nekaj primerov ukrepov je bilo na novo
vključenih (npr. izolator z mehkimi stenami)
Novi okvir s primerom (6): Nakladanje in
razkladanje železniških vozil v kemični industriji
Novi okvir s primerom (7): Posode za
skladiščenje, nakladanje in razkladanje hlapnih
tekočih snovi.

Različica
V.03

Poglavje
2.1.1

Sprememba
Iz razdelka so bile odstranjene vse omembe
odprtih procesov v okviru doslednega
zadrževanja

Datum
oktober 2010

Na koncu razdelka 2.1.1 je bil dodan odstavek
o vlogi izmerjenih ali modeliranih podatkov o
sproščanju/izpostavljenosti ter vlogi
razpoložljivega znanja o intrinzičnih nevarnostih
intermediatov pri načrtovanju doslednega
zadrževanja. Odstranjene so bile vse ostale
omembe informacij o nevarnosti, obravnavah
tveganja in podatkov o izpostavljenosti, ki so
bile v prejšnji različici dokumenta.
V.03

2.1.2

oktober 2010
Pojasnjeno je bilo, da je treba za zmanjšanje
preostalih sproščanj na najmanjšo mero poleg
doslednega zadrževanja uporabiti tudi postopke
in tehnologije nadzora. Dodano je bilo
sklicevanje na ustrezni dokument BREF.

V.03

Primeri:

Okvir s primerom tehničnih ukrepov za nadzor
sproščanj v okolje je bil premaknjen iz 2.1.1 v
2.1.2. Poleg tega je bilo pojasnjeno, da lahko
čistilna naprava (WWTP) izpolnjuje zahtevo
glede strogo nadzorovanih pogojev ali pa je ne
izpolnjuje, kar je odvisno od lastnosti
intermediata.

oktober 2010

V.03

2.1.4

Vključeno je bilo sklicevanje na dokument
BREF o ravnanju z odpadki in čiščenju
odpadne vode v kemični industriji.

oktober 2010

V.03

2.1.6

Kot novi razdelek je bil vključen povzetek načel oktober 2010
za strogo nadzorovane pogoje v skladu z
uredbo REACH.

V.03

2.3

Dodano je bilo pojasnilo, da nepotrjeni strogo
nadzorovani pogoji za transportirane izolirane
intermediate povzročijo obveznost glede
registracije na način iz člena 10.

oktober 2010

V.03

2.3

Vključeno je bilo sklicevanje na razdelek 8.2
Priloge II k uredbi REACH (skladnost med
ukrepi za obvladovanje tveganja v varnostnem
listu in pogoji, na katerih sloni utemeljitev
registracije v skladu s členoma 17 in 18.

oktober 2010

V.03

Dodatek 1

Različne dopolnitve in izpopolnitve za
približanje Dodatka pravnemu besedilu.

oktober 2010

V.03

Dodatek 3

Novo: Oblika za dokumentiranje podatkov o
ukrepih za obvladovanje tveganja v
registracijski dokumentaciji za na mestu
izolirane in transportirane intermediate.

oktober 2010

Različica

Poglavje

Sprememba

Datum

V.03

Dodatek 4

Novo: Opredelitev intermediatov, dogovorjena s oktober 2010
Komisijo, državami članicami in agencijo ECHA
dne 4. maja 2010

V.04

1.2.2

Preoblikovanje obveznosti in izvzetij v zvezi z
registracijo

november 2010

V.04

1.2.3

Preoblikovanje obveznosti in izvzetij v zvezi z
registracijo

november 2010

V.04

2

Izbris ponovljenih informacij

november 2010

V.04

2.1

Manjše dopolnitve in izpopolnitve

november 2010

V.04

2.2

Enako kot v razdelku 2.3 je bilo vključeno
sklicevanje na Uredbo Komisije 453/2010.

november 2010

V. 2

1.2.3

Dodano je besedilo (druga alinea o prijavi)

december 2010

V. 2

2.

Izboljšanje besedila.

december 2010

V. 2

2.1.1

Izbrisan je odstavek v zvezi z nevarnimi
lastnostmi.

december 2010

V. 2

2.1.6

Izbrisan je odstavek v zvezi z nevarnimi
lastnostmi.

december 2010
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1

UVOD

1.1

Opredelitev različnih kategorij intermediatov

Uredba REACH definira intermediat kot snov, ki se proizvede in porabi ali uporabi pri
kemijskem procesu za pretvorbo v drugo snov (v nadaljevanju "sinteza") (člen 3(15)).
Uredba REACH opredeljuje več vrst intermediatov:


neizolirani intermediati



izolirani intermediati


na mestu izolirani (netransportirani) intermediati



transportirani izolirani intermediati

Neizolirani intermediat pomeni intermediat, ki se med sintezo ne odstrani namerno (razen
za vzorčenje) iz opreme, v kateri poteka sinteza. Takšna oprema vključuje reakcijsko
posodo, njeno pomožno opremo in vso opremo, skozi katero gre(-do) snov(-i) med
neprekinjenim ali šaržnim procesom, ter cevi za prenos iz ene posode v drugo za naslednjo
reakcijsko fazo, ne vključuje pa cistern ali drugih posod, v katerih se snov(-i) hrani(-jo) po
proizvodnji (člen 3(15)(a)).
Na mestu izolirani intermediat pomeni intermediat, ki ne izpolnjuje kriterijev za neizolirani
intermediat, pri čemer proizvodnja intermediata in sinteza druge(-ih) snovi iz tega
intermediata potekata na istem mestu, izvaja pa jo en ali več pravnih subjektov (člen
3(15)(b)).
Mesto pomeni določeno lokacijo, kjer si, če je proizvajalcev snovi več, ti delijo določeno
infrastrukturo in naprave (člen 3(16)).
Transportiran izolirani intermediat je intermediat, ki ne izpolnjuje kriterijev za neizolirani
intermediat in se prepelje z enega mesta na drugo mesto oziroma prepelje z drugega mesta
(člen 3(15)(c)).
Pogoji, pod katerimi se snov šteje ali ne šteje za intermediat v skladu z uredbo REACH, so
pojasnjeni v dokumentu Opredelitev intermediatov, ki je v skladu z dogovorom med
Komisijo, državami članicami in agencijo ECHA z dne 4. maja 2010 2 . Ta opredelitev je
izhodišče za te smernice. Dokument je priložen v Dodatku 4 k tem smernicam.
Glede na opredeljene intermediate veljajo različne obveznosti in zahteve po informacijah
(glejte razdelek 1.2.2).
Življenjski ciklus izoliranega intermediata se začne z njegovo proizvodnjo (v praksi to pomeni
z njegovo odstranitvijo iz proizvodnega procesa). Ta življenjski ciklus se zaključi z uporabo
snovi v postopku sinteze za proizvodnjo druge snovi.

2

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC
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Ostanki izoliranega intermediata, ki se v proizvodnem procesu ne pretvorijo v drugo snov, se
navadno zavržejo ali odstranijo kot odpadki in oddajo v predelavo odpadkov, če se ne
reciklirajo kot neizolirani ali izolirani intermediat. Zato ne sodijo več v področje uporabe
uredbe REACH. Če so v sintetizirani snovi ostanki intermediata, jih urejata – kot nečistočo –
registracija in evalvacija te druge snovi.

1.2

Naloge in obveznosti

1.2.1

Neizolirani intermediati

Za uporabo snovi kot neizoliranega intermediata uredba REACH ne določa nobenih
obveznosti (člen 2(1)(c)).

1.2.2

Na mestu izolirani intermediati

Proizvajalci na mestu izoliranih intermediatov v količinah, ki znašajo 1 tono ali več na leto,
morajo predložiti registracijsko dokumentacijo, razen če je snov izvzeta iz določb o
registraciji (dodatne informacije o področju uporabe uredbe REACH so na voljo v razdelku
1.6 Smernic za registracijo). Informacije, ki jih je treba predložiti za standardno registracijo
(ki ni registracija intermediata), so naštete v členu 10 in podrobneje navedene v razdelku
1.8.1 Smernic za registracijo. Vendar pa lahko registracijski zavezanci za na mestu izolirane
intermediate predložijo skrčene registracijske informacije v skladu členom 17(2), če potrdijo,
da se snov proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji, kot je navedeno v
členu 17(3) in razdelku 2.1 teh smernic.
Obveznosti in izvzetja v zvezi z registracijo


Člen 2(8) izvzema intermediate iz splošnega režima registracije iz poglavja 1
naslova II uredbe REACH. Namesto tega mora proizvajalec na mestu
izoliranega intermediata registrirati svojo snov v količinah, ki znašajo 1 tono ali
več na leto, v skladu z drugačnim režimom, kakor je navedeno v poglavju 3
naslova II uredbe REACH.



Če je proizvajalec/uvoznik na mestu izoliranega intermediata predložil prijavo v
skladu z Direktivo 67/548/EGS, registracija ni potrebna, snov velja za
registrirano, agencija pa dodeli registracijsko številko (člen 24).



Če proizvajalec v svoji registracijski dokumentaciji IUCLID potrdi, da se na mestu
izolirani intermediat proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji
(glejte razdelek 2.1), se zahteve po informacijah o intrinzičnih lastnostih snovi
(fizikalno-kemijskih lastnostih, vplivih snovi na zdravje ljudi in okolje) skrčijo na
podatke, ki so že na voljo (npr. informacije, ki jih ima sam ali jih lahko pridobi iz
drugih virov), predložiti pa je treba samo povzetke študij, tudi če je na voljo
celovito poročilo o študiji (člen 17) (glejte 2.2).



Za monomere, ki se uporabljajo kot na mestu izolirani intermediati pri proizvodnji
polimerov, določbe o skrčeni registraciji za intermediate ne veljajo (člen 6(2)),
proizvajalec pa mora nadaljevati s postopkom, kakor za „standardno“ uporabo
snovi, ki ni intermediat (glejte Smernice za registracijo).
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Če strogo nadzorovani pogoji niso izpolnjeni, je potreben popoln (standardni)
paket podatkov glede na raven tonaže (člena 10 in 12), pri količinah nad 10 ton
na leto pa tudi ocena kemijske varnosti. To obsega tudi primere, ko je tako
stanje posledica posodobitve dokumentacije.



Če registracijski zavezanec snovi ne uporablja več zgolj kot intermediat in/ali ne
more več potrditi, da se snov proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi
pogoji, bo treba registracijsko dokumentacijo takoj posodobiti v skladu s členom
22 (1), da v odvisnosti od količinskega razpona, v katerem se snov registrira,
obsega vse informacije iz členov 10 in 12.

Razvrstitev in označitev
Če je na mestu izolirani intermediat snov, ki jo je treba registrirati, mora registracijski
zavezanec v popis razvrstitev in označitev, ki ga je vzpostavila agencija, sporočiti informacije
v zvezi z njegovo razvrstitvijo in označitvijo v skladu s členom 39 (a) in 40 Uredbe (ES)
št. 1272/2008, če daje intermediat v promet (tj. ga da na razpolago drugi pravni osebi na
istem ali drugem mestu).
Prijava se lahko opravi tako, da se pošlje v popis ločena prijava ali pa se ustrezne
informacije, tj. elementi razvrstitve in označitve v skladu z uredbo CLP (Uredba o
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi) po potrebi vključijo v registracijsko
dokumentacijo. Običajno je treba predložiti ločeno prijavo vedno, kadar je prijava pred
predložitvijo registracije pravno zavezujoča. Ko je registracijska dokumentacija predložena,
ločena prijava ni več možna. Kadar ta registracijska dokumentacija še vedno vsebuje
razvrstitve v skladu z direktivo DSD (Direktiva o nevarnih snoveh), jo mora proizvajalec ali
uvoznik nemudoma posodobiti z informacijami CLP v skladu s členom 22 uredbe REACH.
Če je na mestu izolirani intermediat snov, ki se proizvaja v količini, manjši od ene tone na
leto, mora proizvajalec v skladu s členom 39 (b) Uredbe (ES) št. 1272/2008 agenciji prijaviti
podatke v zvezi z njeno razvrstitvijo in označitvijo, če:



daje intermediat v promet (tj. ga da na razpolago drugi pravni osebi na istem
mestu) in
snov izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna.

Za na mestu izolirane intermediate, ki so bili dani v promet 1. decembra 2010, je treba
prijavo v popis opraviti do 3. januarja 2011, za intermediate, ki so bili dani v promet šele po
1. decembru 2010, pa v enem mesecu po dajanju intermediata v promet (člen 40 (3) Uredbe
(ES) št. 1272/2008).
Dodatna pojasnila v zvezi s prijavo razvrstitve in označitve so na voljo v Praktičnih
smernicah 7 agencije ECHA „Kako se prijavijo snovi v popis razvrstitev in označitev“ 3 . Poleg
tega si lahko ogledate tudi „Uvodne smernice o uredbi o razvrščanju, označevanju in
pakiranju“ 4 agencije ECHA.
Dokumentacija in evalvacija snovi
Za na mestu izolirane intermediate, ki se proizvajajo in uporabljajo pod strogo
nadzorovanimi pogoji v skladu s členom 18 (4), se dokumentacija in evalvacija snovi
ne uporabljata (člen 49). Vendar pa lahko pristojni organ države članice (Member

3
4

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_sl.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC
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State Competent Authority - MSCA), v kateri je lokacija proizvodnje, zahteva dodatne
podatke, če meni, da:




obstaja za zdravje ljudi ali okolje tveganje, enakovredno ravni
zaskrbljenosti zaradi uporabe snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost
(snovi, ki izpolnjujejo kriterije iz člena 57), in
tveganje ni primerno nadzorovano (člen 49).

Avtorizacija/omejitev


Za snov, ki se na kakršen koli način uporablja kot na mestu izolirani intermediat,
avtorizacija ni potrebna (tj. naslov VII – Avtorizacija - se ne uporablja) (člen
2 (8)(b)).To velja tudi za intermediate, ki se uporabljajo kot monomeri za sintezo
polimerov).



Vsak proizvajalec, uvoznik ali uporabnik mora preveriti, ali za intermediat velja
kakršna koli omejitev v Prilogi XVII k uredbi REACH (člen 67).

1.2.3

Transportirani izolirani intermediati

Proizvajalci ali uvozniki transportiranih izoliranih intermediatov v količinah, ki znašajo 1 tono
ali več na leto, morajo predložiti registracijsko dokumentacijo, razen če je snov izvzeta iz
določb o registraciji (dodatne informacije o področju uporabe uredbe REACH so na voljo v
razdelku 1.6 Smernic za registracijo). Informacije, ki jih je treba predložiti za standardno
registracijo (tj. zmanjšane zahteve zaradi zagotovljenih strogo nadzorovanih pogojev ne
veljajo), so naštete v členu 10 in podrobneje navedene v razdelku 1.8.1 Smernic za
registracijo. Vendar pa lahko registracijski zavezanec za transportirane izolirane
intermediate navede skrčene registracijske informacije v skladu s členom 18(2), če



v svoji registracijski dokumentaciji IUCLID potrdi, da proizvaja in/ali uporablja snov pod
strogo nadzorovanimi pogoji, in
če v svoji registracijski dokumentaciji IUCLID izjavi, da je od vseh nadaljnjih uporabnikov
v dobavni verigi prejel potrditev, da se snov uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji,
kakor je opisano v členu 18(4) in razdelku 2.1 teh smernic. V tem primeru imajo
registracijski zavezanec in uporabniki pravico vsak do svoje izjave v zvezi s strogo
nadzorovanimi pogoji.

Obveznosti in izvzetja v zvezi z registracijo






Člen 2(8) izvzema intermediate iz splošnega režima registracije iz poglavja 1
naslova II uredbe REACH. Namesto tega mora proizvajalec ali uvoznik
transportiranega izoliranega intermediata registrirati svojo snov v količinah, ki
znašajo 1 tono ali več na leto, v skladu z drugačnim režimom, ki je naveden v
poglavju 3 naslova II uredbe REACH. Kadar se snov proizvaja in uporablja pod
strogo nadzorovanimi pogoji in v letni količini, ki znaša 1 000 ton ali več, je treba
poleg informacij, ki jih zahteva poglavje 3 naslova II uredbe REACH, vključiti tudi
zahteve po podatkih o intrinzičnih lastnostih snovi (fizikalno-kemijske lastnosti,
vplivi na zdravje ljudi in okolje), ki so navedene v Prilogi VII.
Če je proizvajalec/uvoznik že predložil prijavo za proizvodnjo/uvoz in ustrezno
uporabo v skladu z Direktivo 67/548/EGS, registracija ni potrebna. Snov velja za
registrirano in agencija dodeli registracijsko številko. Če pa količina prijavljene
snovi doseže naslednji količinski prag v skladu s členom 12 uredbe REACH, se
predložijo dodatne zahtevane informacije (člen 24).
Če proizvajalec ali uvoznik potrdi, da proizvaja in/ali uporablja snov pod strogo
nadzorovanimi pogoji, in sam potrdi ali izjavi tudi, da je od uporabnikov prejel
potrdilo, da se snov uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji (razdelek 2.1),
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ter znaša letna količina snovi manj kot 1 000 ton, se zahteve po informacijah o
intrinzičnih lastnostih snovi (fizikalno-kemijskih lastnostih, vplivih na zdravje ljudi
in okolje) skrčijo na obstoječe podatke, ki so že na voljo (npr. informacije, ki jih
ima sam ali jih lahko pridobi iz drugih virov), predložiti pa je treba samo povzetke
študij, tudi če je na voljo celovito poročilo o študiji (člen 18) (glejte 2.3).
Za monomere, ki se uporabljajo kot transportiran izolirani intermediat pri
proizvodnji polimerov, določbe o skrčeni registraciji za intermediate ne veljajo
(člen 6(2)), proizvajalec pa mora nadaljevati s postopkom, ki velja za
„standardno“ snov (glejte Smernice za registracijo) 5 .
Kadar se strogo nadzorovani pogoji ne morejo potrditi, je potreben popolni
(standardni) paket podatkov glede na raven tonaže (člena 10 in 12), pri količinah
nad 10 ton na leto pa tudi ocena kemijske varnosti.
Če registracijski zavezanec snovi ne uporablja več zgolj kot intermediat in/ali ne
more več potrditi, da se snov proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi
pogoji, je treba registracijsko dokumentacijo takoj posodobiti v skladu s
členom 22 (1), da bo v odvisnosti od količinskega razpona, v katerem se snov
registrira, obsegala vse informacije iz členov 10 in 12.
Če transportiran intermediat preseže prag 1 000 ton na leto, mora
proizvajalec/uvoznik registracijsko dokumentacijo posodobiti in predložiti vsaj
informacije, ki se zahtevajo v skladu s Prilogo VII.

Razvrstitev in označitev
Če je transportiran izolirani intermediat snov, ki jo je treba registrirati, mora
proizvajalec/uvoznik agenciji prijaviti podatke v zvezi z njegovo razvrstitvijo in označitvijo v
skladu s členoma 39(a) in 40 Uredbe (ES) št. 1272/2008, če:

daje snov v promet (tj. jo daje na razpolago drugi pravni osebi na istem ali
drugem mestu) in

če še ni predložil registracije.
Prijava se lahko opravi tako, da se pošlje v popis ločena prijava ali pa se ustrezne
informacije, tj. elementi razvrstitve in označitve v skladu z uredbo CLP, po potrebi vključijo v
registracijsko dokumentacijo. Običajno je treba predložiti ločeno prijavo vedno, kadar je
prijava pred predložitvijo registracije pravno zavezujoča. Ko je registracijska dokumentacija
predložena, ločena prijava ni več možna. Kadar ta registracijska dokumentacija še vedno
vsebuje razvrstitve v skladu z direktivo DSD (Direktiva o nevarnih snoveh), jo mora
proizvajalec ali uvoznik nemudoma posodobiti z informacijami CLP v skladu s členom 22
uredbe REACH.
Če je transportiran izolirani intermediat snov, ki se proizvaja v količini, manjši od ene tone na
leto, mora proizvajalec v skladu s členom 39 (b) Uredbe (ES) št. 1272/2008 agenciji prijaviti
podatke v zvezi z njeno razvrstitvijo in označitvijo, če:

daje snov v promet (tj. jo daje na razpolago drugi pravni osebi na istem ali
drugem mestu) in

snov izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna.
Za transportirane izolirane intermediate, ki so bili dani v promet 1. decembra 2010, je treba
prijavo v popis opraviti do 3. januarja 2011, za intermediate, ki so bili dani v promet šele po
1. decembru 2010, pa v enem mesecu po dajanju intermediatov v promet (člen 40 (3)
Uredbe (ES) št. 1272/2008).

5

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_en.htm?time=1271257385

6

Smernice za intermediate

Različica 2 – december 2010

Dodatna pojasnila v zvezi s prijavo razvrstitve in označitve so na voljo v Praktičnih
6
smernicah 7 agencije ECHA „Kako se prijavijo snovi v popis razvrstitev in označitev“ . Poleg
tega si lahko ogledate tudi „Uvodne smernice o uredbi o razvrščanju, označevanju in
pakiranju“ 7 agencije ECHA.
Dokumentacija in evalvacija snovi


Proizvajalec / uvoznik mora vedeti, da se za transportirane izolirane intermediate
uporablja evalvacija dokumentacije in snovi. Zato lahko agencija ali pa, kadar
pristojni organi držav članic niso dosegli sporazuma, Komisija, zahteva dodatne
informacije, ko izvaja evalvacijo. Proizvajalec/uvoznik mora izpolniti vsako
takšno zahtevo v določenem roku (glejte Smernice za registracijo).

Avtorizacija/omejitev




6
7

Za snov, ki se na kakršen koli način uporablja kot transportiran izolirani
intermediat, avtorizacija ni potrebna (tj. naslov VII – Avtorizacija - se ne
uporablja) (člen 2 (8)(b)). To velja tudi za intermediate, ki se uporabljajo kot
monomeri za sintezo polimerov.
Vsak proizvajalec/uvoznik ali nadaljnji uporabnik mora preveriti, ali za intermediat
velja kakršna koli omejitev v Prilogi XVII k uredbi REACH (člen 67)

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_en.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC
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REGISTRACIJA IZOLIRANIH INTERMEDIATOV

Te smernice so namenjene za pomoč registracijskim zavezancem za izolirane intermediate
pri ocenjevanju, ali pogoji proizvodnje in uporabe izpolnjujejo zahteve za registracijo
izoliranega intermediata iz člena 17(3) ali 18 (4). Smernice obsegajo tudi tri priloge, ki
opisujejo vsebino in obliko za dokumentiranje uporabe strogo nadzorovanih pogojev.
Zato mora registracijski zavezanec najprej določiti, ali je snov, ki jo preiskuje, izolirani
intermediat, ki se proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji, ter ali je
transportiran ali ne, da opredeli podatke, ki jih mora navesti v registracijski dokumentaciji za
izpolnitev svoje obveznosti 8 .
Če proizvajalec ali uvoznik snovi proizvaja ali uvaža snov za druge namene in ne zgolj za
uporabo kot intermediat ali se ne more dokazati, da proizvodnja ali določena(-ne) uporaba(be) potekajo pod strogo nadzorovanimi pogoji, mora proizvajalec ali uvoznik predložiti
„standardno“ registracijsko dokumentacijo v skladu s členom 10. Če se del tonaže v takem
primeru proizvaja in uporablja kot intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji, lahko
registracijski zavezanec predloži eno registracijsko dokumentacijo za celotno tonažo.
o

Zahteve po informacijah za to registracijsko dokumentacijo temeljijo na tonaži snovi, ki
se ne uporablja kot intermediat, in tonaži intermediatov, ki se ne uporabljajo pod strogo
nadzorovanimi pogoji. Dela proizvedene ali uvožene tonaže, ki je namenjen uporabi kot
intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji, ne bo treba upoštevati pri določanju zahtev
po informacijah za registracijsko dokumentacijo. Za določitev datuma registracije je treba
upoštevati vse proizvedene količine snovi, ne glede na njeno uporabo (kot intermediat,
intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji in kot snov, ki se ne uporablja kot
intermediat).

o

Vendar pa je uporabo v obliki intermediata treba zabeležiti v dokumentaciji, vključno s
količino, ki je proizvedena ali uvožena v ta namen.

o

Pristojbine se bodo izračunale posebej za

o

i) uporabo kot intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji (pristojbine za intermediate v
skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 340/2008) in

o

ii) za druge uporabe (standardne pristojbine v skladu s členom 3 Uredbe (ES)
št. 340/2008).

8
Vendar pa je treba opozoriti, da monomeri, ki se uporabljajo kot na mestu izolirani ali transportirani izolirani
intermediati, niso upravičeni do izvzetja iz standardnih registracijskih zahtev, ki običajno veljajo za intermediate,
in se morajo registrirati na podlagi zahtev za registracijo iz člena 10 (člen 6(2)). Zato je treba za registracijo
monomerov uporabljati Smernice za registracijo8 (glejte tudi razdelka 1.1.2 in 1.1.3).

8
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Primer 1 za snov, ki se uporablja kot izolirani intermediat in tudi kot snov, ki ni
intermediat
Podjetje proizvede 2 300 ton snovi A, od katerih se 1 700 ton uporablja kot intermediat pod strogo
nadzorovanimi pogoji. To podjetje bo predložilo standardno registracijsko dokumentacijo za snov A, pri
čemer bodo zahtevane informacije temeljile na preostalih 600 tonah, ki se ne uporabljajo kot
intermediat. To pomeni, da bodo zahteve po informacijah za to standardno dokumentacijo temeljile na
zahtevah za količinski razpon 100-1 000 ton snovi. V dokumentaciji je treba navesti, da se snov
uporablja tudi kot intermediat in da se kot intermediat uporablja 1 700 ton snovi.

Če proizvajalec ali uvoznik proizvaja ali uvaža snov samo za
intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji (glejte 2.1), lahko
dokumentacijo z zmanjšanimi zahtevami po informacijah (v skladu
kakor je opisano v razdelkih 2.2 in 2.3. Dodatna navodila za izračun
Smernicah za registracijo.

uporabo kot izolirani
predloži registracijsko
s členoma 17 in 18),
tonaže so navedena v

Zahteve po informacijah za registracijo izoliranih intermediatov, ki se proizvajajo v količinah
ene tone ali več na leto, se lahko razlikujejo za na mestu izolirane in transportirane izolirane
intermediate (glejte razdelka 1.1.2 in 2.2 za na mestu izolirane intermediate ter razdelka
1.1.3 in 2.3 za transportirane izolirane intermediate). Za transportirane intermediate so
navedene zahteve odvisne od proizvedene ali uvožene količine, ki se prepelje. Pri
transportiranem izoliranem intermediatu v količinah, ki so večje od 1 000 ton na leto, je treba
vključiti tudi informacije, navedene v Prilogi VII k uredbi REACH (člen 18(3)).

2.1

Strogo nadzorovani pogoji

Tako za na mestu izolirane kot tudi za transportirane izolirane intermediate je mogoče ob
registraciji predložiti manjši obseg informacij, če velja:


Za na mestu izolirane intermediate proizvajalec potrdi, da se snov proizvaja in uporablja
le pod strogo nadzorovanimi pogoji (člen 17(3)).



Za transportirane izolirane intermediate proizvajalec ali uvoznik sam potrdi ali izjavi, da
je prejel potrdilo uporabnika, da sinteza druge(-ih) snovi iz tega intermediata poteka na
drugih mestih pod strogo nadzorovanimi pogoji, kot je podrobno razloženo v
členu 18(4). Za transportirane izolirane intermediate, ki se proizvajajo v EU, veljajo
strogo nadzorovani pogoji za proizvodnjo in uporabo snovi.

Če želijo biti registracijski zavezanci upravičeni do zmanjšanih zahtev za registracijo, morajo
zato najprej oceniti, ali se z intermediati na lokacijah proizvodnje in uporabe ravna pod
strogo nadzorovanimi pogoji. Registracijski zavezanec mora pri sestavljanju registracijske
dokumentacije z uporabo IUCLID5 9 v dokumentacijo vključiti potrditev, da se snov proizvaja
in uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji (glejte razdelek 2.4).
Opredelitev strogo nadzorovanih pogojev iz člena 18(4) za transportirane izolirane
intermediate se lahko uporabi tudi kot podlaga za na mestu izolirane intermediate.
9

Mednarodna enotna zbirka podatkov o kemikalijah
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Člen 18(4) navaja širšo opredelitev pojma strogo nadzorovanih pogojev kot člen 17(3), ki se
omejuje na kriterija (a) in (b) iz zgornjega seznama. Kljub temu se za na mestu izolirane
intermediate pri odločanju, ali se uporabljajo strogo nadzorovani pogoji, štejejo za ustrezne
tudi kriteriji od (c) do (f).
Da bi registracijski zavezanec lahko ocenil, ali se intermediat proizvaja in uporablja pod
strogo nadzorovanimi pogoji v celotnem življenjskem ciklusu, mora preveriti, ali se
uporabljajo vsi pogoji iz člena 18(4):
(a) snov je v svojem celotnem življenjskem ciklusu s tehničnimi sredstvi dosledno
vključena v proizvodnjo, očiščevanje, čiščenje in vzdrževanje opreme, vzorčenje,
analiziranje, polnjenje in praznjenje opreme ali posod, odstranjevanje ali čiščenje
odpadkov in skladiščenje; (glejte poglavje 2.1.1);
(b) uporaba postopkov in tehnologij nadzora, ki zmanjšajo emisijo in izpostavljenost
zaradi te na najmanjšo mero; (glejte poglavje 2.1.2);
(c) s snovjo ravna samo ustrezno usposobljeno in pooblaščeno osebje; (glejte
poglavje 2.1.3);
(d) pri čiščenju in vzdrževanju se uporabijo posebni procesi, kot sta prepihavanje in
spiranje, preden se sistem odpre in se vanj vstopi;
(e) v primeru nesreče ali če se proizvajajo odpadki, se uporabijo procesi in/ali tehnologije
nadzora za zmanjšanje emisij in izpostavljenosti zaradi njih med procesi očiščevanja ali
čiščenja in vzdrževanja na najmanjšo mero; (glejte poglavje 2.1.4);
(f) procesi za ravnanje s snovjo so dobro dokumentirani in pod strogim nadzorom
upravljavca mesta.
Registracijski zavezanec ima za obe vrsti izoliranega intermediata dve možnosti, ki temeljita
na oceni in opisu pogojev, pod katerimi se snov proizvaja in/ali uporablja:


Predloži registracijsko dokumentacijo, ki vsebuje omejen nabor podatkov, zahtevanih za
intermediate, če ugotovi, da se snov proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi
pogoji. V tem primeru mora registracijska dokumentacija vsebovati podrobnosti o
ukrepih za obvladovanje tveganja, ki jih uporablja proizvajalec (člena 17.2 (f) in 18.2 (f)),
ter informacije o ukrepih za obvladovanje tveganja, ki so priporočeni uporabniku (za
transportirane izolirane intermediate, člen 18.2 (f)).



Predloži standardno registracijsko dokumentacijo, ki je opisana v členu 10, če ne more
dokazati, da se snov proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji. Če katera
koli zahteva iz člena 18.4 (a) do (f) ni izpolnjena, mora registracija vsebovati vse
zahtevane informacije iz člena 10. Pomembno je upoštevati, da se odsotnost
doslednega zadrževanja ali zmanjšanja sproščanja na najmanjšo mero ne more
utemeljiti s količnikom opredelitve tveganja.

Strogo nadzorovane pogoje je treba razumeti kot kombinacijo tehničnih ukrepov, ki jih
podpirajo delovni postopki in sistemi upravljanja. Na podlagi člena 18 (4) morajo strogo
nadzorovani pogoji zajemati naslednje elemente:


tehnična sredstva, ki zagotavljajo dosledno zadrževanje v celotnem življenjskem
ciklusu, vključno z naslednjimi dejavnostmi (člen 18 (4)(a))
o proizvodnja in očiščevanje
o čiščenje in vzdrževanje opreme
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o vzorčenje in analiza
o polnjenje in praznjenje opreme ali posod
o odstranjevanje odpadkov
o skladiščenje
postopki in tehnologije nadzora, ki se uporabljajo za zmanjšanje emisij na najmanjšo
mero (člen 18(4)(b) in (e))
o preostale emisije iz doslednega zadrževanja
o emisije iz očiščevanja, čiščenja, vzdrževanja po nesrečah
o emisije iz očiščevanja, čiščenja in vzdrževanja, če se proizvajajo odpadki
posebni postopki pred vstopom v sistem (člen 18(4)(d)
usposobljeno in pooblaščeno osebje (člen 18(4)(c)
dobro dokumentirani in nadzorovani procesi (člen 18(4)(f))

Ta pristop k obvladovanju potencialnih tveganj za zdravje ljudi in okolje je usklajen in potrjuje
obstoječe regulativne obveznosti, ki veljajo za proizvajalce snovi (npr. obvladovanje nesreč v
skladu z Direktivo 96/82/ES 10 , celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja v skladu z
Direktivo 2008/1/ES 11 , varovanje zdravja delavcev v skladu z Direktivo 98/24/ES o kemičnih
snoveh 12 ).
Dosledno zadrževanje s tehničnimi sredstvi je preprečevanje sproščanj s tehničnim
projektiranjem procesa ali proizvoda. Fizikalno-kemijske lastnosti snovi in procesni pogoji
(kakor sta temperatura in tlak) lahko vplivajo na raven in vrsto potrebnih nadzornih ukrepov.
Poudariti je treba, da morajo biti strogo nadzorovani pogoji doseženi brez upoštevanja
uporabe osebnih varovalnih sredstev (personal protective equipment - PPE), razen v
izjemnih primerih, ki so navedeni v nadaljevanju (nesreče, nezgode, vzdrževanje in
čiščenje). Osebna varovalna sredstva so lahko le del strogo nadzorovanega modela, če
pomagajo pri omejevanju izpostavljenosti, ki izvira iz:


Nesreč in nezgod, ki se lahko zgodijo kljub ustreznim sistemom upravljanja in
delovnim postopkom za preprečevanje takih nesreč in nezgod.



Čiščenja in vzdrževanja, če se uporabijo posebni procesi, kot sta prepihovanje in
spiranje, preden se sistem odpre in se vanj vstopi.

V registracijski dokumentaciji ni zahtevana popolna dokumentacija o strogo nadzorovanih
pogojih, vendar mora registracijski zavezanec navesti temeljno pojasnilo, kako je dosegel
ugotovitve v zvezi s strogo nadzorovanimi pogoji. Oblika za dokumentiranje informacij o
obvladovanju tveganja v registracijski dokumentacije je navedena v Prilogi 3. Kljub temu
mora v podjetju obstajati podrobna notranja dokumentacija, ki dokazuje, da se strogo
nadzorovani pogoji uporabljajo v celotnem življenjskem ciklusu intermediata. Nacionalni
organi, odgovorni za izvrševanje, lahko zahtevajo te informacije. Upoštevajte, da se je
mogoče, kjer je to ustrezno, sklicevati tudi na dokumentacijo o izpolnjevanju drugih
zakonodajnih okvirov. Podrobna notranja dokumentacija v podjetju mora vključevati vsaj:

10

Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so
vključene nevarne snovi.
11
Direktiva Sveta 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju
in nadzorovanju onesnaževanja).
12
Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred
tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu.
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utemeljitev presoje, da se snov uporablja kot intermediat, pri transportiranem izoliranem
intermediatu pa tudi izjave kupcev glede uporabe snovi kot intermediat in izpolnjevanja
strogo nadzorovanih pogojev;



fizikalno-kemijske lastnosti intermediata, ki so ustrezne za odločitev o ukrepih za
zagotavljanje uporabe strogo nadzorovanih pogojev;



dokumentacijo o projektiranju procesa in opreme, zlasti tistih vidikov, ki prispevajo k
doslednemu zadrževanju snovi s tehničnimi sredstvi;



zadevne obratovalne pogoje;



ukrepe v zvezi z zahtevami iz člena 18(4)(b) do (f), ki jih izvaja podjetje proizvajalec in
se priporočajo uporabnikom;



informacije o morebitnem preostalem sproščanju in izpostavljenosti zaradi njega, ki
nastane kljub ukrepom za dosledno zadrževanje s tehničnimi sredstvi, in



razpoložljive fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke informacije ter
morebitno referenčno ali mejno vrednost (npr. v Skupnosti veljavne mejne vrednosti
izpostavljenosti na delovnem mestu (Occupational Exposure Limits - OEL).

V pomoč pri ocenjevanju, ali so doseženi strogo nadzorovani pogoji, je v Prilogi 1
predstavljen okviren in neizčrpen seznam vprašanj, ki bi jih bilo mogoče pretehtati. Ta
seznam je namenjen za podporo registracijskemu zavezancu pri strukturiranemu ocenjevanju
in dokumentaciji, da se odloči, ali se uporabljajo strogo nadzorovani pogoji. Za to bo potreben
znaten vložek strokovnjakov (npr. upravljavcev lokacij, inženirjev).
Opozoriti je treba, da registracijski zavezanec za transportiran izolirani intermediat ne
potrebuje dostopa do zaupnih poslovnih informacij (npr. podrobnosti o procesni tehnologiji
in/ali inženiringu itd.) uporabnika(-kov). To je zato, ker je uporabnik dolžan zagotavljati
uporabo intermediata pod strogo nadzorovanimi pogoji in to potrditi registracijskemu
zavezancu.
Primer splošne oblike za dokumentiranje, kako se snov proizvaja in uporablja pod strogo
nadzorovanimi pogoji, je naveden v Dodatku 2. Vsebuje informacije in utemeljitve za
vprašanja, obravnavana v Dodatku 1. Upoštevajte, da se lahko kot element za dokazovanje
uporabe strogo nadzorovanih pogojev uporabijo tudi kakršne koli informacije, pripravljene za
namene druge zakonodaje (npr. za varstvo delavcev).
Podrobnosti o ukrepih za obvladovanje tveganja, ki se uporabljajo na lokaciji proizvodnje in
priporočajo uporabniku, da se dosežejo strogo nadzorovani pogoji, je treba vključiti v
registracijsko dokumentacijo. Pri dokumentiranju ukrepov za obvladovanje tveganja se je
možno sklicevati na obstoječe zakonodajne okvire ali industrijske standarde. Oblika v
Dodatku 3 se priporoča za razlago ukrepov za obvladovanje tveganja v registracijski
dokumentaciji. Priložiti jo je treba k razdelku 13 IUCLID z nazivom datoteke „RMM_details“.

2.1.1

Dosledno zadrževanje snovi s tehničnimi sredstvi

Dosledno zadrževanje se doseže s tehničnim projektiranjem procesa in opreme, ki je namenjena za
preprečevanje sproščanj. Fizikalno-kemijske lastnosti snovi so dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri
določanju ustreznega pravega načrta za doseganje doslednega zadrževanja, skupaj s procesnimi
pogoji, če je to ustrezno. Dosledno zadrževanje se uporablja za ravnanje z intermediati na vseh
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stopnjah. Sproščanje snovi je treba preprečevati s sistemi za zadrževanje, kakor je kombinacija
primernih mehanskih zapor (npr. ograd) in zapor za gibanje zraka (npr. lokalno izpušno prezračevanje
(LEV - Local Exhaust Ventilation) kot sestavni del zadrževanja in diferencialni pritisk).
V skladu s členom 18(4):
„snov je v svojem celotnem življenjskem ciklusu dosledno nadzorovana s tehničnimi sredstvi, vključno
s proizvodnjo, očiščevanjem, čiščenjem in vzdrževanjem opreme, vzorčenjem, analiziranjem,
polnjenjem in praznjenjem opreme ali posod, odstranjevanjem ali čiščenjem odpadkov in
skladiščenjem“.
Da bi registracijski zavezanec lahko potrdil in dokumentiral dosledno zadrževanje snovi, mora
opredeliti procesne pogoje in uporabljeno opremo v celotnem življenjskem ciklusu snovi ob
upoštevanju fizikalno-kemijskih lastnosti snovi.
Opis teh tehničnih sredstev in pogojev mora omogočati določitev potencialne preostale izpostavljenosti
delavcev in okolja snovi. Opis bi moral, na primer, navesti sredstva za dosledno zadrževanje za
različne funkcionalne elemente (tlačne posode, tesnila, vreče, vsebnike, bobne itd.), uporabljene v
celotnem procesu, ki obsega proizvodnjo, prenos (polnjenje, praznjenje itd.) ali vzorčenje snovi, kadar
se lahko pričakuje morebitna preostala emisija na delovnem mestu ali v okolje.
V okviru celotnega procesa doslednega zadrževanja se lahko za različne stopnje predelave uporabljajo
različne strategije zadrževanja. Na primer, ukrepi za zadrževanje za i) šaržno polnjenje in praznjenje
opreme (prek gibkih vodov, cevnih spojk), ii) za vzorčenje (prenos iz enega vsebnika v drugega prek
zaprtega vzorčevalnika), iii) za čiščenje in vzdrževanje ter iv) za prenos in upravljanje izoliranega
intermediata v rinfuzi skozi cevovode in namenske zmogljivosti za njegovo skladiščenje, se lahko med
seboj razlikujejo.
Primeri tehničnih ukrepov, ki jih je mogoče uporabiti za zagotovitev doslednega zadrževanja, so
navedeni v primerih 2 do 7 za varstvo delavcev in okolja v različnih industrijskih sektorjih. Ti primeri
nikakor niso zavezujoči ali izčrpni, temveč ponazarjajo vrste ukrepov ali nekatere posebne industrijske
postopke (npr. polnjenje/praznjenje in ravnanje s snovjo), ki se lahko uporabijo.
Primer 2 ponazarja, kako se sistematično določa primerna strategija zadrževanja na podlagi pristopa
združevanja nadzora, prikazanega v knjigi „Containment systems - A design guide“ (Sistemi
zadrževanja - smernice za načrtovanje), ki so jo uredili Nigel Hirst, Mike Brocklebank in Martyn Ryder,
objavil pa Institution of Chemical Engineers (IChemE), Združeno kraljestvo, 2002.
Pristop združevanja nadzora iz primera 2 vsebuje 5 ravni nadzora. Strategija 1 predstavlja najnižjo
raven nadzora (ki se ne šteje za dosledno zadrževanje), edini tehnični ukrep je splošno prezračevanje.
Na ravni zadrževanja 2 se uporablja lokalno izpušno prezračevanje, vendar pa ni dodatno vgrajeno v
sistem mehanskih zapor. Ker se s snovjo še vedno ravna neposredno in so zato morda potrebna
osebna varovalna sredstva, raven 2 običajno ne predstavlja doslednega zadrževanja. Vendar pa je
lahko lokalno izpušno prezračevanje sestavni del strategije zadrževanja 3, ki dodatno zahteva delno ali
popolnoma mehansko zaprt prostor. Prikaz strategije v nadaljevanju omenja odprtine za rokavice in
neposredno spajanje, obstajajo tudi druge tehnične rešitve. Raven zaprtosti prostora z mehanskimi
zaporami se od strategije 3 do strategije 5 poveča, kar predstavlja zelo visoko raven zadrževanja, ki
zahteva popolnoma avtomatiziran zaprt proces. Vsako raven zadrževanja podpira ustrezna strategija
zadrževanja, ki zagotavlja jasne praktične napotke za projektiranje in procesno opremo, vzdrževanje,
dostop, preverjanje in testiranje, čiščenje in gospodinjske storitve, osebna varovalna sredstva,
usposabljanje in nadzor. Z drugimi besedami, strategija zadrževanja opredeljuje kriterije za dosledno
zadrževanje na praktični ravni.
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Primer 2: Strategije zadrževanja za ravnanje s snovmi (primer tehničnih ukrepov)
.
Za ponazoritev si oglejte priloženih pet glavnih programov, ki odražajo različne strategije. (Vir: Hirst
H., Brocklebank M., Ryder M. (uredniki), Containments Systems - A Design guide, Institution of
Chemicals Engineers (IChemE), 2002.
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Opomba: Nazorni primeri v zvezi s tehničnim izvajanjem teh strategij so na voljo v seznamih
13
s smernicami za nadzor v sistemu COSHH

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm
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Primer 3: Farmacevtska industrija: primeri tehničnih ukrepov za varstvo delavcev in
okolja
Zadrževanje se izvaja zaradi preprečevanja izpostavljenosti delavca in okolja. Podlaga za zasnovo in
izbor nadzorne tehnologije in opreme je nabor kriterijev, ki temeljijo na učinku. Izbor nadzornih ukrepov
je namenjen za nadzor in preprečevanje emisij pri viru. Primeri tehničnih ukrepov lahko obsegajo:
prenos z uporabo neposredno spojenih in zaprtih sistemov, kakor so:
 navpične procesne linije
 posebni ventili, kot na primer vrsta z deljeno loputo
 vakuumski transport
povsem zaprte procese; prenos z uporabo neposredno spojenih sistemov, tehnologije zapor/izolatorjev,
kot so:
 tehnike izolacije, npr. izolatorji
 vsebniki za intermediate v rinfuzi z ventili z deljenimi loputami
 izolatorji z mehkimi stenami (rokavične vreče)
 Alfa Beta sistemi za hiter prenos na ohišjih
 specializirani vakuumski transportni sistemi

Primer 4: Farmacevtska industrija: primer tehničnih ukrepov za varstvo delavcev in
okolja
Petrokemijski intermediati v rinfuzi se vedno predelujejo v kemijskem obratu z visoko stopnjo
zadrževanja, ki je zasnovana tako, da zmanjša morebitne emisije v zrak in vodo na najmanjšo mero.
Tipični primeri nadzornih ukrepov in sistemov za doseganje takšnih strogo nadzorovanih pogojev so:
 zaprt transport, namenjen preprečevanju uhajanj, npr. samoodtočni transportni vodi
 metode z visoko stopnjo zadrževanja za nakladanje in razkladanje materialov (npr. suhozaporne
spojke, elementi za zajem in vračanje par)
 obrat, ki je zasnovan tako, da omogoča drenažo in izplakovanje elementov opreme obrata pred
vzdrževanjem z recikliranjem in/ali primernim odstranjevanjem odpadkov
 tesnilke ventilov in tesnila prirobnic z visoko stopnjo zadrževanja (z nizkimi emisijami)
 linijski procesni regulatorji in/ali zadrževalni sistemi za procesno vzorčenje
 nizkoemisijske črpalke, npr. zaprta izvedba, magnetna, mehanska tesnila
 rutinsko spremljanje in nadzor uhajanj za zmanjšanje ubežnih emisij

Primer 5: Industrija finih kemikalij: primeri tehničnih in organizacijskih ukrepov za
varstvo delavcev in okolja
Za ravnanje z intermediati v šaržnih obratih za fine kemikalije morajo biti konstrukcija in sistemi obrata
zasnovani tako, da se preprečijo emisije v zrak in vodo. Tipični primeri nadzornih ukrepov in sistemov, ki
bi se utegnili uporabljati za doseganje takšnih strogo nadzorovanih pogojev, so:
 transport materialov po zaprtih sistemih (npr. vsebniki za polrazsuti tovor, npr. IBC)
 zaprti in prezračevani polnilni sistemi (npr. rezalniki vreč z integriranim odstranjevanjem embalaže)
 reakcijska posoda s podtlakom (negativnim tlakom). Filtriran in nato sežgan izpušni zrak. Posode,
povezane s pritrjenimi cevmi.
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 sistemi za izpust, namenjeni za zmanjšanje emisij (npr. v bobne/sodčke prek pnevmatskih polnilnih
glav in s kontinuiranim oplaščenjem; povezava velikih vreč v povsem zaprtem sistemu (npr. komora z
rokavicami)
 uporaba vsebnikov, opremljenih z notranjimi vrečami, za pakiranje in transport intermediatov.
 obrat, ki je zasnovan tako, da omogoča drenažo in izplakovanje (ter detoksifikacijo) elementov
opreme pred vzdrževanjem
 največja možna uporaba avtomatiziranih procesnih regulacijskih sistemov za zmanjšanje ročnih
posegov
 zaprti procesni sistemi vzorčenja (npr. prezračevane kabine ali vzorčevalne posode)
 polnjenje/praznjenje v zaprti zbirni posodi za preprečevanje razlitja v odpadno vodo

Primer 6: Kemična industrija: nakladanje in razkladanje tekočih proizvodov na
železniška vozila
Nakladanje in razkladanje tekočih, hlapnih proizvodov na železniška vozila.
Snov se skladišči v cisterne za skladiščenje in naloži na železniška vozila, da se prepelje na drugo
lokacijo proizvodnje.









Železniška vozila se nakladajo s povezovalnimi ročicami.
Obstaja nadzorni informacijski sistem, da se lahko nakladanje začne samo, ko so ročice dobro
povezane.
Na koncu in pred odklopom se ročice prepihajo z N2, plinasta snov in tekoča faza pa se pošljeta
nazaj v cisterno za recikliranje.
Ročica se prepiha v vsebnik, ki se ponovno vbrizga v enoto z gibkimi cevmi.
Gibki elementi se očistijo, voda pa se zbere za čiščenje.
Izvedeni OC in strogo nadzorovani pogoji za varovanje delavcev in okolja
Nakladanje vagona se opravi z avtomatsko povezovalno ročico s priporočenim premerom (DN 80
za tekočino in DN 50 za plin)
Vse spojke so opremljene s sistemom za zaslanjanje linije ONIS za preprečevanje izpostavljenosti
preostalim nevarnim kemikalijam

Primer 7: Kemična in petrokemična industrija: primeri tehničnih ukrepov za varstvo
delavcev in okolja
Cisterne za skladiščenje zelo hlapnih snovi imajo plavajoč notranji strop in dvojno mehansko
tesnjenje
Primeri tehničnih ukrepov:
 Zaprt transport, namenjen preprečevanju uhajanj (samoodtočni transportni vodi).
 Obrat, ki je zasnovan tako, da omogoča drenažo in izplakovanje pred vzdrževanjem.
 Tesnilke ventilov in tesnila prirobnic z visoko stopnjo zadrževanja (z nizkimi emisijami) (kategorija
 vrste ventila je v skladu z razredom tesnosti za ubežne emisije, določenimi tesnili prirobnic in lastnosti
intermediata)
 Rutinsko spremljanje in nadzor uhajanj za zmanjšanje ubežnih emisij.
 Cisterne za skladiščenje imajo plavajoč notranji strop z dvojnim mehanskim tesnjenjem
 Sistemi so nameščeni na betonskih podlagah v ogradi z zmogljivostjo, ki jo zahteva okoljsko
dovoljenje. Tla cisterne in osnovni profili sten so tudi pobarvani, da se prepreči korozija. Cisterne so
katodno zaščitene. Cisterne za skladiščenje so opremljene z regulatorji ravni z vgrajenimi alarmi
visoke in zelo visoke stopnje ter neodvisnim alarmom visoke stopnje.
Polnjenje hlapnih tekočih snovi v cisterne / cisterne na tovornjakih in cisterne na železniških vozilih ter
praznjenje iz njih. Primeri tehničnih ukrepov za zadrževanje in zmanjšanje sproščanj med
polnjenjem/praznjenjem.
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Polnjenje z vrha skozi stožčasto kupolo in vračanjem hlapov
polnjenje z vrha s potopno cevjo in vračanjem hlapov
polnjenje z vrha s potopno cevjo in dušenjem inertnih plinov
polnjenje z dna z zaprto vstopno odprtino in vračanjem hlapov
polnjenje z dna z zaprto vstopno odprtino in dušenjem plinov
praznjenje z dna s komprimiranim zrakom ali inertnim plinom
praznjenje z dna s črpalko z zaprto vstopno odprtino in vnosom zraka
praznjenje z dna s težnostjo z zaprto vstopno odprtino in vračanjem hlapov
praznjenje z dna s črpalko z zaprto vstopno odprtino in vračanjem hlapov
praznjenje z dna s črpalko z zaprto vstopno odprtino in inertnim plinom
praznjenje z vrha s črpalko z zaprto vstopno odprtino in vračanjem hlapov

Izmerjeni podatki o sproščanju in izpostavljenosti so uporaben element za dokazovanje
doseganja doslednega zadrževanja. Če taki podatki niso na voljo, se lahko za ta namen
uporabijo izračuni na podlagi zanesljivega modela izpostavljenosti.

2.1.2

Postopki in tehnologije nadzora za zmanjšanje emisije in
izpostavljenosti zaradi nje na najmanjšo mero

Sproščanja in morebitno izpostavljenost zaradi sproščanj, ki nastajajo kljub doslednemu
zadrževanju s tehničnimi sredstvi v postopkih, je treba s postopki in tehnologijami nadzora
zmanjšati na najmanjšo mero. Na primer, strogo nadzorovani pogoji pri sproščanjih v odpadno
vodo (vključno s sproščanji med postopki čiščenja in vzdrževanja) vključujejo tehnike za
zmanjšanje emisij, kakor so sežiganje odpadne vode ali odstranjevanje snovi s čiščenjem na
mestu pred izpuščanjem odpadne vode. Isti pristop se uporablja pri emisijah v zrak. Nekatere
tehnike za nadzor emisij v okolje so navedene v Primeru 8.
Učinkovitost metod, ki se uporabljajo za zmanjšanje emisij in izpostavljenosti zaradi njih na
najmanjšo mero, je treba opisati v dokumentaciji, ki se hrani v podjetju. Poleg tega je morda
treba nekatere podrobnosti teh metod (npr. učinkovitost) vključiti v registracijsko
dokumentacijo.
Dokumentiranje in opis uporabljenih metod lahko temeljita na licenci ali dovoljenju IPPC
(Integrated Pollution Prevention and Control - celovito preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja), ki ga ima podjetje, če je le na voljo zadostna in ustrezna dokumentacija o
izpolnjevanju pogojev dovoljenja, ki dokazuje strogo nadzorovane pogoje. Običajno se lahko
kot izhodišče za dokazovanje učinkovitosti postopkov in tehnologij nadzora z vidika
zmanjševanja emisij na najmanjšo mero uporablja ustrezni referenčni dokument o najboljši
razpoložljivi tehnologiji (Best Available Technique Reference Document - BREF) 14 iz IPPC
(Direktiva 2008/1/ES). Primeri takih tehnologij nadzora so na voljo v BREF o predelavi v
kemični industriji in v „Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management
Systems in the Chemical Sector“ (Splošn sistemi za čiščenje odpadne vode in odpadnih plinov
ter ravnanje z njimi v kemičnem sektorju).

14

http:// http://eippcb.jrc.es/reference/
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Primer 8: Nekateri tehnični ukrepi za nadzor emisij v okolje
Sežiganje odpadnih plinov: popolno uničevanje odpadnih plinov pri visokih temperaturah v določenem
najkrajšem zadrževalnem času, kot ga izračuna inženir.
●

Kondenzator: nizkotemperaturne naprave, skozi katere potujejo odpadne pare, ki se tam
utekočinjajo in zbirajo.

●

Pralnik: na voljo jih je več vrst. Običajno več stolpov, okoli katerih kroži ustrezna raztopina za
čiščenje, ki jo določi inženir. Odpadne pare iz procesa in/ali območja tečejo skozi pralnik, pri
čemer se dimni plini ujamejo v raztopino za pranje. Odpadna raztopina pralnika se nato
odstrani s sežigom.

●

Filter HEPA: filter za prestrezanje majhnih delcev. Splošni zrak iz območja ali dela opreme
gre skozi filter, preden se izpusti v atmosfero. Umazan filter se nato odstrani s sežigom.

●

WWTP (wastewater treatment plant - čistilna naprava): čistilna naprava za odpadno vodo je
biološki in/ali fizikalni/kemijski sistem, kamor se stekajo tokovi odpadnih vod iz procesa ter
raztopin za pranje/čiščenje. Sledi snovi se odstranijo iz vode pred izpustom v okolje. Opomba:
ali čistilna naprava izpolnjuje zahtevo glede zmanjšanja emisij, je odvisno od inherentnih
lastnosti snovi. Na primer
- Sproščanja snovi, ki niso zlahka biološko razgradljive, ni mogoče zmanjšati na
najmanjšo mero z biološkim čiščenjem.
- Sproščanja snovi, ki se med čiščenjem adsorbirajo v določen matriks, bodo veljala
kot zmanjšana na najmanjšo mero le, če poznejše čiščenje usedline privede do
odstranitve snovi.

●

Kriogena obdelava: zelo nizkotemperaturni kondenzator, ki ujame vse snovi, ki lahko
kondenzirajo kot tekočina ali trdna snov. Ta tekočina ali trdna snov se nato odstrani s
sežigom.

●

Biofilter: biofilter je biološki sistem, ki z mikroorganizmi razgradi nekatere snovi v
prezračevalnih tokovih.

2.1.3

S snovjo ravna usposobljeno osebje

Da bi se emisije in izpostavljenost zaradi njih zmanjšale na najmanjšo mero, lahko s snovjo
ravna samo ustrezno usposobljeno in pooblaščeno osebje (člen 18(4)(c)). Delavcem, ki
ravnajo z intermediati, je treba zagotoviti vsaj:


usposabljanje in informacije o postopku ter delovne postopke, ki ustrezajo nalogi,
ustrezne previdnostne ukrepe, delovne postopke v primeru napake v procesu in nesreče
ter ukrepe, ki jih morajo izvajati za svojo zaščito in zaščito drugih delavcev na delovnem
mestu. Ustrezni arhiv in dokumentacija o usposabljanju sta na voljo na mestu.



Dostop do varnostnega lista (safety data sheet - SDS), ki vključuje informacije o
nevarnih lastnostih snovi ter o lastnostih PBT/vPvB (snov je obstojna, se kopiči v
organizmih in je strupena/je zelo obstojna in se zelo kopiči v organizmih), kot so
identiteta, tveganja za varnost in zdravje, ustrezne mejne vrednosti izpostavljenosti na
delovnem mestu (po predpisih EU in nacionalni zakonodaji) ter druge ustrezne
zakonodajne določbe.

Ti postopki veljajo za vse osebje, ki ravna s snovjo, tudi med čiščenjem in vzdrževalnimi deli.
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Primeri nesreč ali če se proizvajajo odpadki

Na voljo morajo biti postopki in/ali tehnologije nadzora, ki se uporabljajo za zmanjševanje
emisij v primerih nesreč in če se proizvajajo odpadki (člen 18(4)(e)). V tem smislu si je
smotrno ogledati pojasnila in izvesti zahteve v skladu z Direktivo 96/82/ES o obvladovanju
nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, in Direktivo 94/9/ES v zvezi z
opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih
atmosferah. Opomba: za ravnanje z odpadki se je treba sklicevati na ustrezno tehniko iz
referenčnega dokumenta o najboljši razpoložljivi tehnologiji za Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector 15 .

2.1.5

Sistemi upravljanja

Sistemi upravljanja predstavljajo dobro možnost za zagotavljanje pravilne uporabe ukrepov
za obvladovanje tveganja. Sistem upravljanja vključuje ustrezne operativne postopke, ki
zagotavljajo, da se nadzorni ukrepi dejansko izvajajo 16 . Takšen sistem lahko določa tudi
odgovornosti pri upravljanju, postopke avtorizacije (npr. za vzdrževanje ali odpiranje
opreme), zahteve za pregled in revizijo itd.
Sistem upravljanja mora za vsako dano lokacijo obsegati podatke o postopkih za
preprečevanje nesreč in odziv nanje. Morda je ta sistem smiselno povezati z operativnimi
tehničnimi nadzornimi sistemi. V primeru transportiranega intermediata bo vsaka vključena
stranka (dobavitelj in kupec) potrebovala sistem upravljanja za zagotavljanje doslednega
zadrževanja in nadzorovanih pogojev v celotnem življenjskem ciklusu intermediata.

2.1.6

Povzetek načel

Najpomembnejša načela glede strogo nadzorovanih pogojev za registracijo intermediatov v
skladu s členoma 17 in 18 uredbe REACH so povzeta v nadaljevanju:


vse pogoje iz člena 18 (4) je treba izpolniti istočasno. Strogo nadzorovani pogoji morajo
obsegati celotni življenjski ciklus intermediatov;



če so navedeni strogo nadzorovani pogoji, se za utemeljitev pomanjkanja ali odsotnosti
doslednega zadrževanja in tehnologij za zmanjševanje emisij ne more uporabljati
opredelitev tveganja;



zasnova doslednega zadrževanja mora (s tehničnimi sredstvi) preprečiti izpostavljenost
delavcev snovi in sproščanje snovi v okolje. Za doseganje tega cilja je treba opredeliti
najučinkovitejšo strategijo doslednega zadrževanja za vsako posebno fazo procesa ob
upoštevanju procesnih pogojev in fizikalno-kemijskih lastnosti intermediata. Strategija
zadrževanja je lahko sestavljena iz kombinacije mehanskih zapor in zapor za gibanje
zraka;



tehnična sredstva za zadrževanje in tehnologije nadzora je treba vedno upoštevati v
okviru nadzora postopkov in usposabljanja delavcev. Zato elementi strategije strogo

15

http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html

16

V praksi vsebujejo sistemi upravljanja strukturo za zagotovitev ustreznega odziva na nesreče in morajo biti
usklajeni z ustrezno delovno in okoljsko zakonodajo in/ali standardi.
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nadzorovanih pogojev vključujejo dosledno zadrževanje in nadzor postopkov (vključno z
usposabljanjem);


podatki o sproščanju in izpostavljenosti so dodatni uporaben element za dokazovanje
doseganja doslednega zadrževanja. Za ta namen se lahko uporabljajo tudi zanesljivi
računi na podlagi modela izpostavljenosti.

2.2

Zahteve za registracijo na mestu izoliranih intermediatov.

Na mestu izolirane intermediate, ki se proizvajajo v količinah 1 tone ali več na leto, je treba
registrirati pri agenciji. Proizvajalec, ki želi biti upravičen do zmanjšanih zahtev v zvezi z
registracijo na mestu izoliranih intermediatov, mora potrditi, da se snov proizvaja in uporablja
samo pod strogo nadzorovanimi pogoji v celotnem življenjskem ciklusu, kakor je opredeljeno
v členu 17(3) (glejte tudi razdelek 2.1).
V skladu s členom 17(2) se zahtevajo naslednje informacije:


Podatki o proizvajalcu: informacije, ki jih je treba predložiti, so podrobno navedene
v razdelku 8.2.2.3 Smernic za registracijo.



Identiteta intermediata: informacije, ki jih je treba predložiti za opredelitev snovi,
so enake informacijam, ki se predložijo za popolno registracijo (glejte razdelek
8.2.2.3 Smernic za registracijo), razen opisov analitičnih metod (razdelki 2.3.5 do
2.3.7 Priloge VI), ki se ne zahtevajo.



Razvrstitev intermediata: registracijski zavezanec mora opredeliti razvrstitev svoje
snovi glede na fizikalno-kemijske lastnosti, vpliv na okolje in zdravje ljudi. To
razvrstitev je treba dokumentirati v razdelku 2 IUCLID 5, pod naslovom
„classification“ (razvrstitev). Dodatne smernice o razvrščanju in označevanju so na
voljo v razdelku 8.2.2.4 Smernic za registracijo.



Vse razpoložljive obstoječe informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih
intermediata ter o njegovem vplivu na zdravje ljudi in okolje: kadar
registracijski zavezanec zakonito razpolaga s celovitim poročilom o študiji ali ima
dovoljenje za sklicevanje nanj (celovito poročilo o študiji ali povzetek študije se
lahko uporabljata brezplačno po vsaj 12 letih od njune predložitve v okviru
registracije (člen 25(3)), predloži povzetek študije v registracijski dokumentaciji,
razen v primeru skupne predložitve, ko informacije predloži vodilni registracijski
zavezanec (glejte razdelek 2.5). Postopek priprave povzetka študije je opisan v
razdelku 8.2.2.4 Smernic za registracijo.



Kratek splošni opis uporabe: za izolirane intermediate je potreben le kratek
splošni opis opredeljene(-nih) uporabe (uporab) snovi, kakor je prikazan v razdelku
3.5 Priloge VI. Informacije, ki jih je treba predložiti, so podrobneje navedene v
razdelku 8.2.2.5 Smernic za registracijo.
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Podrobnosti o uporabljenih ukrepih za obvladovanje tveganja: podrobnosti o
ukrepih za obvladovanje tveganja je treba navesti v razdelku 13 IUCLID
(samostojno poročilo o ukrepih za obvladovanje tveganja, glejte obliko v
Dodatku 3). Informacije morajo obsegati opis učinkovitosti uporabljenih ukrepov za
obvladovanje tveganja, ki zadoščajo za dokazilo, da je snov dosledno zadrževana v
celotnem življenjskem ciklusu ter da se proizvaja in uporablja pod strogo
nadzorovanimi pogoji. Dodatne informacije o tem, kako opisati uporabljene ukrepe
za obvladovanje tveganja in njihovo učinkovitost, so na voljo v Dodatku 3.

Če registracijski zavezanec na podlagi razpoložljivih informacij in poznavanja postopka ne
more ugotoviti, ali se snov proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji, je treba
predložiti popolno registracijo v skladu s členom 10, kakor je opisano v Smernicah za
registracijo.
V zvezi s sporočanjem ukrepov za obvladovanje tveganja uporabnikom intermediata
razdelek 8.2 Priloge II k Uredbi Komisije 453/2010 17 navaja: „Kadar je bila snov registrirana
kot izolirani intermediat (na mestu izoliran ali transportiran intermediat), dobavitelj navede,
da je ta varnostni list v skladu s posebnimi pogoji, ki so podlaga za utemeljitev registracije v
skladu s členom 17 ali 18.
Zato je treba ukrepe za obvladovanje tveganja, ki izpolnjujejo določbe člena 18.4, opisati
uporabniku v varnostnem listu za na mestu izolirane intermediate.

2.3

Zahteve v zvezi z registracijo transportiranih izoliranih
intermediatov

Transportirane izolirane intermediate, ki se proizvajajo ali uvažajo v količinah 1 tone ali več
na leto, je treba registrirati pri agenciji. Proizvajalec ali uvoznik, ki želi biti upravičen do
zmanjšanih zahtev v zvezi z registracijo transportiranih izoliranih intermediatov, mora sam
potrditi ali izjaviti, da je od uporabnika(-kov) prejel potrditev, se snov proizvaja in uporablja
samo pod strogo nadzorovanimi pogoji v celotnem življenjskem ciklusu, kakor je opredeljeno
v členu 18(4) (glejte tudi razdelek 2.1).
Zato mora registracijski zavezanec za transportiran intermediat najprej dobiti potrebno
potrdilo od različnih uporabnikov, ki jim dobavlja snov, ali se snov uporablja pod strogo
nadzorovanimi pogoji.
V skladu s členom 18(2) se za transportirane izolirane intermediate zahtevajo naslednje
informacije:


Podatki o proizvajalcu ali uvozniku: informacije, ki jih je treba predložiti, so
podrobno navedene v razdelku 8.2.2.3 Smernic za registracijo.



Identiteta intermediata: informacije, ki jih je treba predložiti za opredelitev snovi,
so enake informacijam, ki se predložijo za popolno registracijo (glejte razdelek
8.2.2.3 Smernic za registracijo), razen opisov analitičnih metod (razdelki 2.3.5 do
2.3.7 Priloge VI), ki se ne zahtevajo.

17

Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (uredba REACH).
OJ L 133, 31.5.2010.
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Razvrstitev intermediata: registracijski zavezanec mora opredeliti razvrstitev svoje
snovi glede na fizikalno-kemijske lastnosti, vpliv na okolje in zdravje ljudi. To
razvrstitev je treba dokumentirati v razdelku 2 IUCLID 5, pod naslovom
„classification“ (razvrstitev). Dodatne smernice o razvrščanju in označevanju so na
voljo v razdelku 8.2.2.4 Smernic za registracijo.



Vse razpoložljive obstoječe informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih
intermediata ter o njegovem vplivu na zdravje ljudi in okolje: kadar
registracijski zavezanec zakonito razpolaga s celovitim poročilom o študiji ali ima
dovoljenje za sklicevanje nanj (celovito poročilo o študiji ali povzetek študije se
lahko uporabljata brezplačno po vsaj 12 letih od njune predložitve v okviru
registracije člen 25(3)), predloži povzetek študije v registracijski dokumentaciji,
razen v primeru skupne predložitve, ko informacije predloži vodilni registracijski
zavezanec (glejte razdelek 2.5). Postopek priprave povzetka študije je opisan v
razdelku 8.2.2.6 Smernic za registracijo.



Kratek splošni opis uporabe: za izolirane intermediate je potreben le kratek
splošni opis opredeljene(-nih) uporabe (uporab) snovi, kakor je prikazan v
razdelku 3.5 Priloge VI. Informacije, ki jih je treba predložiti, so podrobneje
navedene v razdelku 8.2.2.5 Smernic za registracijo.



Podrobnosti o ukrepih, uporabljenih za obvladovanje tveganja in priporočenih
uporabniku, s sklicevanjem na odstavek 18(4): podrobnosti o ukrepih za
obvladovanje tveganja je treba navesti v razdelku 13 IUCLID (samostojno poročilo o
ukrepih za obvladovanje tveganja, glejte obliko v Dodatku 3). Informacije morajo
obsegati opis učinkovitosti uporabljenih ukrepov za obvladovanje tveganja, ki
zadoščajo za dokazilo, da je snov dosledno zadrževana v celotnem življenjskem
ciklusu ter da se proizvaja in uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji. Dodatne
informacije o tem, kako opisati uporabljene ukrepe za obvladovanje tveganja in
njihovo učinkovitost, so na voljo v Dodatku 3.

Za transportirane izolirane intermediate v količinah 1 000 ton ali več na leto na proizvajalca
ali uvoznika registracijski zavezanec poleg tega vključi tudi informacije, navedene v
Prilogi VII k uredbi. Informacije, ki jih je treba predložiti, so podrobneje navedene v
Smernicah za registracijo.
Na podlagi razpoložljivih informacij in poznavanja procesa na različnih lokacijah ali če
potrdilo ni na voljo, registracijski zavezanec morda ne more ugotoviti, ali se snov uporablja
pod strogo nadzorovanimi pogoji. V tem primeru je treba predložiti popolno registracijo
(vključno s popolnim sklopom informacij, ki se zahtevajo za „standardne“ snovi in so opisane
v Smernicah za registracijo) ob upoštevanju proizvedene ali uvožene tonaže snovi.
V zvezi s sporočanjem ukrepov za obvladovanje tveganja uporabnikom intermediata
razdelek 8.2 Priloge II k Uredbi Komisije 453/2010 18 navaja: „Kadar je bila snov registrirana
kot izolirani intermediat (na mestu izoliran ali transportiran intermediat), dobavitelj navede,
da je ta varnostni list v skladu s posebnimi pogoji, ki so podlaga za utemeljitev registracije v
skladu s členom 17 ali 18.

18

Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (uredba REACH).
OJ L 133, 31.5.2010.
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Zato je treba ukrepe za obvladovanje tveganja, ki izpolnjujejo določbe člena 18.4, opisati
uporabniku v varnostnem listu za transportirane izolirane intermediate.

2.4

Priprava
registracijske
intermediate

dokumentacije

za

izolirane

Člen 111 zahteva, da se mora za tehnično dokumentacijo uporabljati oblika IUCLID
(Mednarodna enotna podatkovna zbirka o kemikalijah). To pomeni, da bi se lahko za
pripravo dokumentacije uporabljala tudi druga orodja informacijske tehnologije, če je z njimi
mogoče ustvariti povsem enako obliko. V tem dokumentu je opisana samo priprava
registracijske dokumentacije z uporabo IUCLID. Najnovejša različica te programske opreme
je IUCLID 5, ki se v tem dokumentu uporablja kot referenčna različica, za katero so na voljo
tudi posebne smernice - Smernice za IUCLID. Programsko opremo IUCLID 5 bodo lahko
vse strani brezplačno prenesle s spletne strani IUCLID na naslovu http://iuclid.eu, če jo bodo
uporabljale za nekomercialne namene.
Popolno registracijsko dokumentacijo je treba predložiti agenciji prek sistema REACH-IT,
kakor je opisano v razdelku 8.2 Smernic za registracijo.
IUCLID 5 omogoča registracijskemu zavezancu za intermediat opredelitev zahtev po
informacijah za na mestu izolirane intermediate, transportirane izolirane intermediate, ki se
proizvajajo v količinah do 1 000 ton, in transportirane izolirane intermediate, ki se proizvajajo
v količinah 1 000 ali več ton na leto. V vsakem primeru je treba vse razpoložljive in ustrezne
informacije navesti v registracijski dokumentaciji. Ob upoštevanju izbire, ki jo opravi
registracijski zavezanec, so polja, ki jih je treba izpolniti v IUCLID 5, jasno opredeljena.

2.5

Skupna predložitev podatkov o izoliranih intermediatih več
registracijskih zavezancev.

Snov, ki se uporablja kot izolirani intermediat (na mestu izoliran ali transportiran intermediat),
lahko proizvaja ali uvaža več različnih registracijskih zavezancev za uporabo kot intermediat
ali uporabo, ki ni uporaba kot intermediat. V takem primeru je treba predložiti skupno
registracijo. Registracijski zavezanci morajo upoštevati splošne smernice, pripravljene za
skupno registracijo (glejte razdelek 1.8.4 Smernic za registracijo).
Za registracijske zavezance za intermediate veljajo posebna pravila, ki so navedena v
členu 19.
Ko je opredeljen glavni registracijski zavezanec, mora ta najprej predložiti naslednje skupne
informacije v dogovoru z drugim proizvajalcem(-ci) ali uvoznikom(-ki):


razvrstitev intermediata in



vse razpoložljive obstoječe informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih intermediata
ter o njegovem vplivu na zdravje ljudi in okolje.



Če eden od registracijskih zavezancev proizvaja ali uvaža transportirane izolirane
intermediate v količini 1 000 ton ali več, je priporočljivo, da glavni registracijski
zavezanec navede informacije iz Priloge VII v skladu s članom 18(3).
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Nato vsak registracijski zavezanec ločeno predloži določene informacije:


podatke o proizvajalcu



identiteto intermediata



kratek splošni opis uporabe (npr. intermediat za kemijsko sintezo)



podrobnosti o uporabljenih ukrepih za obvladovanje tveganja

Če registracijski zavezanec ne želi predložiti informacij o razvrstitvi ali fizikalno-kemijskih
lastnostih ter vplivu na zdravje ljudi in okolje v skupni predložitvi, lahko to stori ločeno, če
obstaja jasen in utemeljen razlog za ločeno predložitev v skladu z vzroki iz člena 19(2). Ti
vzroki so:


za registracijskega zavezanca bi bilo nesorazmerno drago, če bi te informacije
predložil skupaj, ali



skupna predložitev teh informacij bi vodila k razkritju informacij, za katere meni, da so
poslovno občutljive in bi mu njihovo razkritje lahko povzročilo znatno poslovno škodo,
ali



z glavnim registracijskim zavezancem ne soglaša glede izbire teh informacij.

Splošne smernice za dokumentiranje razlogov za ločeno predložene podatke v skupni
predložitvi so pripravljene v okviru celotnih Smernic za registracijo.

2.6

Časovno zaporedje

Za registracijo intermediatov in registracijo snovi, ki niso intermediati, veljajo enaka pravila.
Ta pravila so podrobno opisana v razdelku 1.7 Smernic za registracijo.
Snovi, ki so že prijavljene v skladu z Direktivo 67/548/EGS, veljajo za registrirane. Kljub
temu se uporabljajo nekatera pravila, podrobnosti pa so na voljo v razdelku 1.6.5.3 Smernic
za registracijo.

2.7

Pristojbina za registracijo

Pristojbine za registracijo so navedene v uredbi o pristojbinah (ES) 340/2008.
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DODATEK 1: Seznam vprašanj, ki jih je morda treba
upoštevati pri preverjanju, ali se izolirani intermediati
proizvajajo in uporabljajo pod strogo nadzorovanimi
pogoji, z razlago
Ta seznam lahko uporablja


registracijski zavezanec za izolirani intermediat (proizvajalec ali uvoznik) ter



uporabnik intermediata, ki želi registracijskemu zavezancu potrditi, da
uporaba intermediata poteka pod strogo nadzorovanimi pogoji

Dokumentacija mora vsebovati utemeljitev ustreznih vprašanj, ki so navedena v
nadaljevanju.
1. Ali je bil upoštevan življenjski ciklus snovi?
a) Proizvodnja intermediata? Neprekinjen proces ali šaržna proizvodnja? Obseg
proizvodnje?
b) Uporaba intermediata? Neprekinjen proces ali šaržna proizvodnja? Obseg
proizvodnje?
c) Postopek končne sinteze?
d) Morebitni korak očiščevanja?
e) Vzorčenje in analiza?
f)

Polnjenje in praznjenje opreme ali posod in kakršni koli drugi prenosi snovi?

g) Kakršno koli ustrezno skladiščenje?
h) Ravnanje z odpadki?
2. Ali je zagotovljeno dosledno zadrževanje snovi s tehničnimi sredstvi?
a) Snov se dosledno zadržuje z naslednjimi sredstvi (sklicujte se na stopnje
življenjskega ciklusa in procesne stopnje iz točke 1):….
b) Postopki za zagotavljanje zadrževanja se uporabljajo in vzdržujejo na vseh
stopnjah proizvodnje in obdelave
c) Obstaja sistem upravljanja
d) Izvajanje obstoječe zakonodaje EU
e) Izvajajo se meritve na podlagi spremljanja za preverjanje morebitnih preostalih
emisij. Te vključujejo: ……

26

Smernice za intermediate

Različica 2 – december 2010

3. Ali se uporabljajo postopki in tehnologije nadzora za zmanjšanje emisij na
najmanjšo mero?
a) Preostale emisije iz doslednega zadrževanja nastajajo na naslednjih stopnjah
procesov. ……. Te emisije so zmanjšane na najmanjšo mero z naslednjimi
postopki in tehnologijami nadzora (potrebno je razlikovanje glede na delovna
mesta in okolje): …….
b) Emisije iz očiščevanja, čiščenja in vzdrževanja po nesrečah so zmanjšane na
najmanjšo mero z naslednjimi postopki in tehnologijami nadzora (potrebno je
razlikovanje glede na delovna mesta in okolje): ……….
c) Emisije iz očiščevanja, čiščenja in vzdrževanja so zmanjšane na najmanjšo mero
z naslednjimi postopki in tehnologijami nadzora (potrebno je razlikovanje glede
na delovna mesta in okolje): ……….
d) Emisije iz ravnanja z odpadki so zmanjšane na najmanjšo mero z naslednjimi
postopki in tehnologijami nadzora (potrebno je razlikovanje glede na delovna
mesta in okolje):
4. Ali s snovjo ravna samo ustrezno usposobljeno in pooblaščeno osebje?
a) Ustrezni program usposabljanja ali dovoljenj obsega to snov in/ali proces
b) Postopek zagotavlja, da s snovjo ravnajo samo ustrezno usposobljene in
pooblaščene osebe
c) Upoštevani so bili drugi zakonodajni okviri, ki nadzorujejo ravnanje s snovjo
5. Ali se uporabljajo posebni postopki pred odpiranjem sistema in vstopanjem vanj
med čiščenjem in vzdrževanjem?
a) Procesni postopki za zadrževanje med čiščenjem in vzdrževanjem so bili
upoštevani pri načrtovanju notranjosti obrata in konstrukcije, ki je primerna za
lokacijo
b) Preverjanja sistema delovnega postopka vključujejo čiščenje in vzdrževanje
procesne opreme
c) Med čiščenjem in vzdrževanjem se uporabljajo ukrepi za obvladovanje tveganja
d) Posebni postopki pred odpiranjem sistema. Ti zajemajo npr. prepihovanje in
spiranje ter ...... (dodatno navesti)
6. Ali so procesi za ravnanje s snovjo dobro dokumentirani in pod nadzorom
upravljavca lokacije?
a) Postopki na delovnem mestu so bili ocenjeni in dokumentirani
7. Za transportirane izolirane intermediate:
a) Potrditev, da sinteza druge(-gih) snovi iz tega intermediata poteka pod strogo
nadzorovanimi pogoji na drugih lokacijah, je dokumentirana
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DODATEK 2: Primer oblike za dokumentiranje notranjih
informacij o strogo nadzorovanih pogojih za izolirane
intermediate
To obliko lahko uporablja


registracijski zavezanec za izolirani intermediat (proizvajalec ali uvoznik) ter



uporabnik intermediata, ki želi registracijskemu zavezancu potrditi, da
uporaba intermediata poteka pod strogo nadzorovanimi pogoji

1. Opis tehnološkega procesa, ki se uporablja v proizvodnji
2. Opis uporab snovi.
Navedite opis uporab snovi na različnih lokacijah.
Preverite, ali je bilo upoštevano vsako ustrezno skladiščenje, obdelava in postopek
sinteze končne snovi.
3. Ali je snov dosledno zadrževana:
a. Med procesom proizvodnje?


Opis procesa in tehničnih sredstev za zadrževanje snovi.



Opredelitev morebitnih emisij na:


delovnem mestu



v okolje



Modeliranje ocen ali razpoložljivi podatki o spremljanju, če so potrebni



Zagotovljeni so postopki in sistemi za izpolnjevanje obstoječe zakonodaje
glede zdravja, varnosti in okolja.

b. Med uporabo?


Opis procesa in tehničnih sredstev za zadrževanje snovi.



Opredelitev morebitnih emisij na:





delovnem mestu



v okolje (zrak, odpadna voda, tla itd.)

Modeliranje ocen ali razpoložljivi podatki o spremljanju, če so potrebni.

c. Med prenosi snovi pred prevozom in po njem?


. Opis procesa in tehničnih sredstev za zadrževanje snovi.
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Opredelitev morebitnih emisij na:


delovnem mestu



v okolje (zrak, odpadna voda, tla itd.)

Modeliranje ocen ali razpoložljivi podatki o spremljanju, če so potrebni.

4. Če so bile na lokacijah proizvodnje ali uporab opredeljene emisije, ali obstajajo
postopki in tehnologije nadzora za zmanjševanje emisij in izpostavljenosti
zaradi njih na najmanjšo mero?
Navedite opis teh zagotovljenih postopkov in tehnologij nadzora, vključno s postopki in
tehnologijami, ki se uporabljajo po nesrečah ter za zbiranje odpadkov in ravnanje z njimi.
5. Ali s snovjo ravna samo ustrezno usposobljeno in pooblaščeno osebje?


Ali je osebje prejelo varnostni list (SDS) o snovi, s katero ravna?



Ali je na delovnem mestu dovolj usposabljanja in informacij o ustreznih
previdnostnih in delovnih postopkih (ustrezno označevanje določenih delovnih
mest)?



Ali je zagotovljeno, da z nevarnimi snovmi ravna samo usposobljeno osebje?

Navedite opis zagotovljenega usposabljanja in informacij.
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DODATEK 3: Oblika za dokumentiranje podatkov o
obvladovanju tveganja v registracijski dokumentaciji za na
mestu izolirane in transportirane izolirane intermediate
To obliko lahko uporablja registracijski zavezanec za izolirani intermediat (proizvajalec ali
uvoznik) za osnovno navedbo pogojev, na katere se nanaša njegova ugotovitev glede
zagotovljenih strogo nadzorovanih pogojev. Priložiti jo je treba v razdelek 13 dokumentacije
IUCLID z nazivom datoteke _RMM detail
Opomba: te informacije se ne smejo objaviti na spletni strani agencije ECHA.
1. Kratek opis tehnološkega procesa, ki se uporablja pri proizvodnji intermediata
Navedite splošni tehnični opis (brez podrobnosti). Za lažje razumevanje se lahko navede
preprosta shema pregleda. Poskrbite, da ta opis zajema vse ustrezne dejavnosti
(industrijske postopke), kakor so sinteza, koraki očiščevanja, čiščenje in vzdrževanje,
vzorčenje in analiza, nakladanje in razkladanje, skladiščenje in ravnanje z odpadki
2. Kratek opis tehnoloških procesov, ki se uporabljajo pri uporabi intermediata.
Navedite splošni tehnični opis. Za lažje razumevanje se lahko navede preprosta shema
pregleda. Poskrbite, da ta opis zajema vse ustrezne dejavnosti (industrijske postopke), kakor
so sinteza, koraki očiščevanja, čiščenje in vzdrževanje, vzorčenje in analiza, nakladanje in
razkladanje, skladiščenje in ravnanje z odpadki
3. Registracijski zavezanec je v postopku proizvodnje in/ali uporabe uporabljal
sredstva za dosledno zadrževanje in tehnologije za zmanjšanje emisij na
najmanjšo mero
o

Opis tehničnih sredstev za dosledno zadrževanje snovi. Sklicujte se na
različne dejavnosti (industrijske postopke) in stopnje življenjskega ciklusa, kot
je ustrezno (glejte Dodatek 1)

o

Opredelitev preostalih emisij na:

o

o



delovnem mestu



v okolje (zrak, vodni tokovi na mestu)

Opis zagotovljenih postopkov in tehnologij nadzora za zmanjšanje emisije in
izpostavljenosti zaradi nje na najmanjšo mero. Groba količinska opredelitev
sproščanj in informacije o učinkovitosti tehnik nadzora so lahko uporabne za
dokazovanje, da tehnologije zagotavljajo dosledno zadrževanje in zmanjšanje
sproščanj na najmanjšo mero.


Delovno mesto



Okolje (zrak, odpadna voda, izpust iz lokacije)

Navedite način upravljanja in usposabljanje, ki posebej prispevata k delovanju
zgoraj opisanih tehničnih sredstev.
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4. Sredstva za dosledno zadrževanje in tehnologije za zmanjšanje emisij na
najmanjšo mero, ki se priporočajo uporabniku intermediata:
o

Opis tehničnih sredstev za dosledno zadrževanje snovi. Sklicujte se na
različne stopnje življenjskega ciklusa in dejavnosti (industrijske postopke), kot
je ustrezno (glejte Dodatek 1)

o

Opredelitev preostalih emisij na:

o



delovnem mestu



v okolje (zrak, vodni tokovi na mestu)

Opis zagotovljenih postopkov in tehnologij nadzora za zmanjšanje emisije in
izpostavljenosti zaradi nje na najmanjšo mero? Groba količinska opredelitev
sproščanj in informacije o učinkovitosti tehnik nadzora so lahko uporabne za
dokazovanje, da tehnologije zagotavljajo dosledno zadrževanje in zmanjšanje
sproščanj na najmanjšo mero


delovno mesto



okolje (zrak, izpust odpadne vode iz lokacije)

o

Navedite način upravljanja in usposabljanje, ki posebej prispevata k delovanju
zgoraj opisanih tehničnih sredstev.

o

Ali se ti oziroma drugi postopki sporočajo uporabniku intermediatov?

5. Posebni postopki, ki se uporabljajo pred čiščenjem in vzdrževanjem
o

Opis posebnih postopkov (kakor je prepihovanje in spiranje), ki se uporabljajo
pred odpiranjem sistema (morebitni zadržani industrijski postopki v
življenjskem ciklusu snovi) in vstopanjem vanj zaradi čiščenja in vzdrževanja.

o

Ali se ti oziroma drugi postopki sporočajo uporabniku intermediatov?

6. Opišite delovanje in vrsto osebnih varovalnih sredstev za primere nesreč,
nezgod, vzdrževanja in čiščenja
o

Na kratko naštejte delovanje in zahtevano vrsto osebnih varovalnih sredstev
za zgoraj navedene primere (podrobnosti niso potrebne).

o

Ali se ti oziroma drugi postopki in primerna osebna varovalna sredstva
sporočajo uporabniku intermediatov?

7. Informacije o odpadkih
o

Opredelite faze postopka, kjer se proizvajajo odpadki (npr. očiščevanje,
vzdrževanje, nadzor emisij). Na kratko opišite vrsto ravnanja, ki se uporablja
na mestu.

o

Na kratko opišite vrsto ravnanja, ki se uporablja zunaj lokacije.

o

Groba opredelitev količine odpadkov je lahko uporabna za dokazovanje, da
tehnologije zagotavljajo dosledno zadrževanje in zmanjšanje sproščanj na
najmanjšo mero.

31

DODATEK 4: Opredelitev intermediatov, dogovorjena s
Komisijo, državami članicami in agencijo ECHA dne
4. maja 2010 19
1. Uvod
Intermediati so razred snovi, za katere so bile v skladu z uredbo REACH določene posebne
določbe zaradi izvedljivosti in njihove posebne vrste (uvodna izjava 41). Uredba REACH
razlikuje med neizoliranimi in izoliranimi intermediati. Medtem ko se uredba REACH ne
uporablja za neizolirane intermediate, pa ureja izolirane intermediate, vendar so splošne
zahteve bistveno zmanjšane. Izolirani intermediati so zlasti upravičeni do zmanjšanih zahtev
v zvezi z registracijo, če njihova proizvodnja in uporaba potekata pod pogoji iz členov 17
in 18. Za na mestu izolirane intermediate, ki se uporabljajo pod strogo nadzorovanimi pogoji,
se ne uporabljata niti dokumentacija niti evalvacija snovi (člen 49).
Za na mestu izolirane intermediate ne veljajo določbe o uvajanju novih in spremembah
obstoječih omejitev (člen 68(1)). Izolirani intermediati so izvzeti tudi iz avtorizacije (člen 2(8)).
Za pravilno izvajanje uredbe REACH mora biti status snovi v zvezi z vprašanjem, ali gre za
izolirani intermediat ali ne, nedvoumen. Na podlagi izkušenj iz poizvedb, predloženih službi
za pomoč uporabnikom agencije ECHA, in javne razprave o prednostni obravnavi snovi, ki
vzbujajo veliko zaskrbljenost, za vključitev v Prilogo XIV k uredbi REACH („seznam za
avtorizacijo“), se zdi, da je potrebno dodatno pojasnilo pojma izoliranega intermediata.
Zato je cilj tega obvestila pojasniti razmere, v katerih se lahko snov v skladu z uredbo
REACH šteje ali ne šteje za intermediat.
Upoštevati je treba, da to gradivo ne obravnava posebnih pogojev, ki jih morajo izpolniti
registracijski zavezanci za uporabo posebnih zahtev glede registracije iz členov 17 in 18
uredbe REACH. To vprašanje obravnavajo Smernice za intermediate, za koncept (strogo)
nadzorovanih pogojev pa se pripravljajo dodatne smernice.
2. Analiza opredelitve intermediata (člen 3(15))
V skladu s členom 3(15) uredbe REACH je intermediat opredeljen kot „snov, ki se proizvede
in porabi ali uporabi pri kemijskem procesu za pretvorbo v drugo snov (v nadaljnjem
besedilu: sinteza)“. Pri statusu snovi kot intermediata dejansko ne gre za značilnost njene
kemijske narave, temveč za to, kako se uporablja po proizvodnji.
Opredelitev intermediata je zato opredelitev vmesne uporabe snovi. Pri dani snovi se kot
intermediat šteje samo tista količina snovi, ki se porabi ali uporabi pri kemijskem procesu za
pretvorbo v drugo snov. Vsaka druga količina iste snovi se ne šteje za intermediat.
Ta opredelitev vključuje neizolirane intermediate, na mestu izolirane intermediate in
transportirane izolirane intermediate.
Člen 3(15)(a) uredbe REACH opredeljuje neizolirani intermediat kot intermediat, ki se med
sintezo ne odstrani namerno (razen za vzorčenje) iz opreme, v kateri poteka sinteza.
Člen 3(15)(a) pojasnjuje tudi pomen „opreme“ v opredelitvi. Tako „oprema“ obsega vsako
19

Izid končnega pisnega postopka, ki se je začel 20. aprila 2010, o dokumentu CA/04/2010 rev.1, poslanem
pristojnim organom za REACH in CLP.
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napravo za kemijski proces, s katero je intermediat v stiku ali prehaja skoznjo, razen naprav,
ki se uporabljajo za shranjevanje intermediata po njegovi proizvodnji. Tako „oprema, v kateri
poteka sinteza“ obsega tudi naprave za kemijske procese, kjer se intermediat proizvaja in
kamor se prenaša, da se pretvori v drugo snov, razen če se te naprave uporabljajo za
shranjevanje intermediata.
Da se intermediat šteje za neizolirani intermediat, se ne sme odstraniti iz take opreme, razen
za vzorčenje. Neizolirani intermediat je tako proizveden in „porabljen v“ taki opremi za
kemijski proces.
To sporočilo ne bo dodatno obravnavalo preudarkov o neizoliranih intermediatih, ker so te
snovi zunaj področja uporabe uredbe REACH (člen 2(1)(c)).
Člen 3(15)(b) uredbe REACH opredeljuje na mestu izolirane intermediate kot intermediate,
ki ne izpolnjujejo kriterijev za neizolirani intermediat, pri čemer proizvodnja intermediata in
sinteza druge(-ih) snovi iz tega intermediata potekata na istem mestu, izvaja pa ju ena ali
več pravnih oseb. Po definiciji so te snovi najprej izolirane, preden se „uporabijo za“ kemijski
proces, da se pretvorijo v drugo snov. V skladu z opredelitvijo je izolirani intermediat snov, ki
je proizvedena zato, da se v naslednjem koraku pretvori v drugo snov. Opredelitev določa
tudi, da mora biti snov v naslednjem koraku dejansko uporabljena (tj. pretvorjena v drugo
snov), da se šteje za intermediat. Pogoj je, da je taka uporaba zagotovljena in ne le možna.
V primeru na mestu izoliranih intermediatov člen 3(15)(b) določa, da mora ta naslednji korak
potekati na istem mestu, kakor proizvodnja intermediata.
Člen 3(15)(c) uredbe REACH opredeljuje transportiran izolirani intermediat kot intermediat,
ki ne izpolnjuje kriterijev za neizolirani intermediat in se prepelje med lokacijami ali dostavi
na druge lokacije. Če se snov prepelje med lokacijami, je jasno, da ne izpolnjuje kriterijev za
neizolirani intermediat, zato bistveni elementi opredelitve zahtevajo, da je snov intermediat
(tj. da se uporablja kot intermediat) in da je prepeljana med lokacijami ali dostavljena na
druge lokacije. Enako kot na mestu izolirani intermediati so tudi transportirani izolirani
intermediati najprej izolirani, preden se „uporabijo za“ kemijski proces, da se pretvorijo v
drugo snov.
Člen 3(15)(b) jasno določa, da so na mestu izolirani intermediati snovi, ki se uporabljajo za
kemijske procese, da se pretvorijo v drugo snov, na eni določeni „lokaciji“, tj. na eni lokaciji z
infrastrukturo in napravami enega ali več proizvajalcev (člen 3(16)). Prav tako člen 3(15)(c)
jasno določa, da se transportirani izolirani intermediati uporabljajo za kemijski proces, da se
pretvorijo v drugo snov, na eni ali več „lokacijah“. Sklicevanje na „lokacijo“ v členu 3(15)
poudarja, da se intermediat uporablja v industrijskih procesih. Opredelitev „lokacije“ v
členu 3(16) predvideva, da gre za lokacijo, na kateri poteka „proizvodnja“ (intermediata ali
druge snovi). Zato so kemijski procesi, ki vključujejo uporabo izoliranih intermediatov,
proizvodne dejavnosti, v katerih poteka sinteza ali pretvorba, in jih je treba zato v skladu z
uredbo REACH šteti za „proizvodnjo“.
Izolirani intermediat (tj. snov, ki „se uporabi […] za pretvorbo v drugo snov“), se uporablja v
proizvodnji druge snovi, v kateri se sam pretvori v to drugo snov. Ta druga snov se mora
razlikovati od intermediata, uporabljenega v procesu. Zato je treba opredelitev snovi kot
„intermediata“ razumeti tako, da obsega tako pretvorbo tega intermediata v drugo snov, ki se
v smislu člena 3(8) uredbe REACH šteje za „proizvodnjo“ te druge snovi.
Kadar koli se snov (A), uporabljena v kemijskem procesu, ne uporablja pri proizvodnji druge
snovi (B) zato, da se sama pretvori v to drugo snov (B), se nujno uporablja za doseganje
druge funkcije, ki ni pretvorba, bodisi kot del proizvodnje druge snovi (B) (npr. kot katalizator,
predelovalno sredstvo, topilo), bodisi kot del druge dejavnosti (npr. kot posamezni korak v
proizvodnem procesu izdelka). Čeprav lahko druga funkcija kljub temu vključuje kemijsko
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spremembo snovi (A), uporabljene v procesu, pa se ta vrsta uporabe ne more šteti za
proizvodnjo druge snovi (B) na podlagi pretvorbe snovi (A). Kakor hitro glavni namen
kemijskega procesa ni pretvorba snovi (A) v drugo snov (B), ali kadar se snov (A) ne
uporablja za ta glavni namen, temveč za doseganje druge funkcije, se snov (A), uporabljena
za to dejavnost, ne sme šteti za intermediat v skladu z uredbo REACH. Zato je pri opredelitvi
intermediata ključnega pomena prepričanje proizvajalca, da je kupec intermediata
proizvajalec druge snovi, ki uporablja intermediat za kemijsko predelavo (sintezo) v to drugo
snov. Če stranka uporablja snov za druge procese in ne za sintetiziranje druge snovi, se
snov ne šteje za izolirani intermediat.
Primeri okoliščin, v katerih se lahko snovi, ki se lahko štejejo za intermediate, kemijsko
pretvarjajo v industrijskih dejavnostih, so navedeni v naslednjem razdelku 3.
3. Primeri industrijskih dejavnosti z vključeno kemijsko pretvorbo snovi, ki se štejejo
za intermediate
Ob upoštevanju opredelitve intermediata in na podlagi analize, razvite v prejšnjem razdelku,
se lahko v skladu z uredbo REACH razlikujejo naslednje proizvodne dejavnosti, ki vodijo do
kemijske spremembe snovi (navedeni primeri ponazarjajo primere, za katere je potrebno
splošno znanje):
Proizvodnja druge snovi kot take
Snov (A) se lahko uporablja v proizvodnji druge snovi (B) zato, da se pretvori v to drugo
snov (B). Pretvorba snovi (A) v snov (B) običajno vključuje kemijsko reakcijo snovi (A).
Vendar pa v omejenem številu primerov, kakor so posamezni procesi rafiniranja, ni nujna
reakcija snovi (A) zato, da se pretvori v snov (B). Ko je snov (B) na voljo v izolirani obliki, jo
lahko proizvajalec ali kateri koli drugi udeleženec vključi v vsako uporabo. Snov (A),
uporabljena v proizvodnem procesu za proizvodnjo snovi (B), se lahko zato opredeli kot
snov, uporabljena „zato, da se pretvori v drugo snov“. Taka vrsta uporabe snovi (A) se zato v
skladu z uredbo REACH šteje za uporabo kot intermediat.
Pomembno je upoštevati, da se v tem posebnem primeru intermediat uporablja izključno kot
predhodni produkt v proizvodnji drugih snovi. Vsaka druga količina iste snovi (A), ki se ne
uporablja kot predhodni produkt v proizvodnji drugih snovi, se ne more šteti za intermediat.
Zaradi praktičnega vidika proizvodnih procesov in fiskalnih značilnosti proizvodnih lokacij je
lahko med proizvodnjo snovi (A) in njeno uporabo v proizvodnji snovi (B) potreben en ali več
korakov za omogočanje/zagotavljanje ustreznega kemijskega procesa pri sintezi snovi B.
Vendar pa ti koraki ne spreminjajo dejstva, da je bila snov proizvedena za sintezo in
uporabljena v njej, in zato ne diskreditirajo snovi kot intermediata. Primer takih korakov je
naveden v primeru 4 v nadaljevanju.
Nobena snov, uporabljena v proizvodnem procesu druge snovi (B), ki se sama ni pretvorila v
to snov (B), na primer topilo, ne more biti intermediat.
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Primer 1: Snovi, ki se uporabljajo kot reaktanti
Trifenilmetanol se lahko proizvaja v skladu z Grignardovo reakcijo z uporabo magnezija,
bromobenzena in benzofenona kot reaktantov. V tem primeru je magnezij najprej reagiral z
bromobenzenom, tako nastali fenilmagnezijev bromid (Grignardov reaktant) pa ni izoliran iz
reaktorja, temveč naprej reagira z benzofenonom na mestu samem.
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V tem posebnem procesu se magnezij in bromobenzen štejeta za izolirana intermediata,
uporabljena za proizvodnjo fenilmagnezijevega bromida. Fenilmagnezijev bromid je
neizolirani intermediat, ki se uporablja za proizvodnjo trifenilmetanola. Benzofenon pa je
izolirani intermediat, ki se uporablja za proizvodnjo trifenilmetanola.

Primer 1': Snovi, ki se uporabljajo kot reaktanti
Ciklopentanon se lahko reducira v ciklopentanol z uporabo litijevega aluminijevega hidrida
kot reducenta (LAH). Postopek redukcije obsega dodajanje vodikov v obliki hidridov LAH
ogljiku s karbonilno funkcijo v ciklopentanonu. Ciklopentanon se šteje za intermediat v
proizvodnji ciklopentanola, ker se je pretvoril v to snov. Na podlagi istega sklepanja se lahko
v tem primeru tudi LAH šteje za intermediat, ker se lahko upošteva, da se je pretvoril v
ciklopentanol.
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Primer 2: Snovi, ki se uporabljajo kot katalizatorji
Katalizatorji so snovi, ki se uporabljajo za spreminjanje hitrosti kemijskih reakcij. Snov, ki se
uporablja kot katalizator pri proizvodnji druge snovi kot take, se ne more šteti za intermediat
v skladu z uredbo REACH, ker se katalizator ne uporablja zato, da bi se pretvoril v
proizvedeno snov.
Na primer, p-toluensulfonska kislina se pogosto uporablja kot katalizator pri proizvodnji
estrov iz karboksilnih kislin in alkoholov. Za te uporabe se p-toluensulfonska kislina ne
more šteti za intermediat. To velja ne glede na to, ali se na koncu procesa predela ali ne.

Primer 3: Snovi, ki se uporabljajo kot predelovalno sredstvo
V kateri koli fazi procesa proizvodnje snovi se lahko dodajajo snovi za optimiranje fizikalnokemijskega okolja reakcijskega medija. Primeri obsegajo disperzijska sredstva, sredstva za
spreminjanje viskoznosti, maziva, protistatična sredstva itd. Ker se ta predelovalna sredstva
ne uporabljajo zato, da bi se pretvorila v drugo snov in ker proizvedena snov ni izdelana iz
predelovalnega sredstva, se ta sredstva ne štejejo za intermediate. To velja ne glede na
to, ali so taka sredstva izolirana iz proizvedene snovi ali končajo kot nečistoče v tej snovi.

Primer 4: Intermediati in snovi v zmeseh
Podjetje X proizvaja natrijev hidroksid in to snov prodaja podjetju Y, da bi to podjetje
proizvajalo natrijev acetat. Kemijski proces, ki ga uporablja podjetje Y, zahteva dodajanje
vode natrijevemu hidroksidu, preden se uporabi pri proizvodnji natrijevega acetata. Zaradi
tehničnih razlogov podjetje Y dodaja vodo natrijevemu hidroksidu na enem mestu
proizvodnega obrata, nato pa ga uporablja za proizvodnjo natrijevega acetata na drugem
mestu istega proizvodnega obrata. Natrijev hidroksid se kljub temu lahko šteje za
intermediat, čeprav proizvodni proces natrijevega acetata vključuje več korakov, izoliranih na
mestu proizvodnega obrata. Opredelitev temelji na dejstvu, da gre za pomožni korak za
namen sintetiziranja natrijevega acetata iz natrijevega hidroksida.

4. Industrijska končna uporaba, razen uporabe v proizvodnji druge snovi kot take
Če snov (A) uporablja proizvajalec ali nadaljnji uporabnik sam in ta snov kemijsko reagira v
procesu, ki ni proizvodnja druge snovi (ni „sinteze“), tedaj snov (A) ne more biti intermediat.
Kakor hitro glavni namen kemijskega procesa ni proizvodnja druge snovi, temveč doseganje
druge funkcije, posebne lastnosti ali kemijske reakcije kot integralnega dela proizvodnje
izdelkov (polizdelkov ali končnih izdelkov), se snovi, uporabljene za to dejavnost, ne smejo
šteti za intermediate v skladu z uredbo REACH.
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Primer je proizvodnja izdelkov. Člen 3(15) uredbe REACH zahteva, da se intermediat
pretvori v drugo snov. Zato se mora na podlagi člena 3(1) in 3(8) intermediat uporabljati za
proizvodnjo snovi. Intermediat se zato ne more uporabljati za proizvodnjo izdelka. Kakor je
omenjeno zgoraj, se snov, ki se uporablja za kemijski proces z glavnim namenom, da se ne
pretvori v drugo snov, temveč da doseže drugo funkcijo, dejansko ne sme šteti za
intermediat v skladu z uredbo REACH. To je dodatno pojasnjeno z dosledno uporabo
izrazov „production“ (proizvodnja) in „producer“ (proizvajalec) pri sklicevanju na izdelke ter
„manufacture“ (proizvodnja) in „manufacturing“ (proizvajanje) pri sklicevanju na snovi.
Ustrezni primeri industrijskih procesov, ki se ne morejo šteti za proizvodnjo drugih snovi, ne
zajemajo samo proizvodnje izdelkov, temveč obsegajo tudi drugo industrijsko uporabo snovi
za zagotavljanje posebne funkcije (na primer fizikalno-kemijske lastnosti) s kemijsko
reakcijo, kakor so reaktivna sredstva za strjevanje/flokulanti, reaktivna sušilna sredstva, pHnevtralizatorji itd.
Dodatni primeri, ki niso omejeni na proizvodnjo izdelkov, so navedeni v nadaljevanju:

Primer 5: Snovi, ki se uporabljajo kot sredstvo za sušenje
Sredstva za sušenje se običajno uporabljajo za pretvarjanje smole v trdno maso, ki se kot
taka ne more dodatno predelovati, temveč dobi obliko kot del kompleksnejšega proizvoda
(običajno izdelka). Snovi, ki se uporabljajo kot sredstva za sušenje, običajno niso
intermediati v skladu z uredbo REACH, ker se ne pretvorijo v drugo snov kot tako, niso del
procesa, ki ga sestavlja proizvodnja te druge snovi kot take, temveč se uporabljajo za
zagotavljanje posebne fizikalne lastnosti smole kot integralnega dela drugega procesa (npr.
proizvodnje izdelka).
Na primer, sprijemne lastnosti lepil na osnovi epoksi smol, ki se uporabljajo kot integralni del
proizvodnje izdelka (npr. za sestavljanje polizdelkov), dejansko izvirajo iz sušenja epoksi
smol s sredstvom za sušenje na mestu samem. Čeprav sredstvo za sušenje kemijsko
reagira z epoksi smolo, pa se snov, ki se uporablja kot sredstvo za sušenje v teh
dvokomponentnih lepilih, za te uporabe ne šteje za intermediat v skladu z uredbo
REACH.
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Primer 6: Snov, ki se uporablja kot sredstvo za obdelavo površin
Obdelava površine se običajno izvaja zaradi zagotavljanja posebne fizikalno-kemijske
lastnosti makroskopske snovi kot take ali v zmesi ali v izdelku. Obdelava površine lahko
obsega kemijske reakcije na površini materiala, ki ga je treba obdelati. Dokler proces ne
obsega proizvodnje druge snovi kot take in je njegov glavni namen zagotavljanje posebne
fizikalno-kemijske lastnosti materiala (ne glede na to, ali se sredstvo za obdelavo površine
porabi v kemijski reakciji, katere rezultat je druga snov), se sredstva za obdelavo površin ne
štejejo za intermediate. 20
Na primer, srebrov cianid se lahko uporablja kot sredstvo za obdelavo pri zagotavljanju
zaščitnega sloja kovinskega srebra za dekorativne namene. Čeprav postopek vključuje
elektrokemijsko spremembo sredstva za obdelavo v kovinsko srebro, se sredstvo za
obdelavo ne more šteti za intermediat, ker je elektrogalvanizacija kovine integralni korak v
procesu proizvodnje izdelka, namen tega procesa pa je zagotovitev fizikalno-kemijske
lastnosti materialu s spreminjanjem videza površine izdelka.

Primer 7: Snovi, ki se uporabljajo kot sušilno sredstvo
Kalcijev hidrid (CaH2) se lahko industrijsko uporablja kot sredstvo za izločanje vode. Način
delovanja tega sušilnega sredstva temelji na kemijski reakciji, ki poteka med kalcijevim
hidridom in vodo (npr. kot oblika vlažnosti v nekaterih plinih, kot nečistoča v organskem
topilu), njen rezultat pa je nastanek kalcijevega hidroksida (Ca(OH)2). Na ta način sta, na
primer, plin ali organsko topilo brez vode. Za to uporabo kalcijev hidrid ni intermediat, ker
je glavni namen uporabe te snovi odstranjevanje vode iz organskega topila, ki se obdeluje,
21
in ne pretvarjanje snovi v kalcijev hidroksid.
5. Intermediati in določbe o registraciji v skladu z uredbo REACH
Eden od ključnih ciljev uredbe REACH je zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in
okolja. Za ta namen uredba REACH vključuje mehanizme za industrijo za obravnavanje
tveganj, povezanih s katero koli nastalo snovjo, ne glede na to, ali gre za proizvodnjo snovi
kot take ali za druge (poklicne) dejavnosti.
V tem smislu registracija pomeni temeljni mehanizem, ki ga mora uporabljati industrija za
sporočanje podatkov o snoveh, ki jih proizvaja ali uvaža, oceno tveganj v zvezi z njimi ter
priporočene ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.
Čeprav so bile za intermediate določene posebne zahteve v zvezi z registracijo (če so
izpolnjeni nekateri posebni pogoji), pa uredba REACH kljub temu zagotavlja, da se tveganja,
20

Upoštevajte, da v nekaterih primerih snovi, ki izvira iz kemijske reakcije sredstva za obdelavo površine in
materiala, na podlagi točke 4 Priloge V ni treba registrirati.
21
V tem primeru je kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) dejansko izvzet iz naslovov II, V in VI uredbe REACH, ker je
upravičen do izvzetja na podlagi točke 4 Priloge V (glejte Delovni dokument služb Komisije SEC(2009)447,
končni, ki je priložen k Obvestilu C(2009)2482 o pregledih prilog I, IV in V k uredbi REACH). Ca(OH)2 je izvzet,
ker določbe o registraciji veljajo za proizvodnjo ali uvoz kalcijevega hidrida (CaH2), vendar pa morajo biti
informacije o Ca(OH)2 vključene v poročilo o kemijski varnosti (CSR) za CaH2.
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povezana s proizvodnjo in uporabo vsake registrirane snovi, ustrezno ocenijo, kakor je
navedeno v nadaljevanju.
Intermediat je snov, ki se uporablja v proizvodnji druge snovi kot take. Standardne zahteve v
zvezi z registracijo je treba običajno uporabljati za to drugo proizvedeno snov (pod
predpostavko, da se uporablja za namene, ki niso nadaljnja sinteza). Kadar je to ustrezno, je
treba tveganja, povezana s proizvodnjo in uporabo(-bami) druge nastale snovi, obravnavati v
njeni registraciji. Po drugi strani pa je registracija intermediata namenjena obravnavi tveganj,
ki izhajajo iz njegove proizvodnje in uporabe, dokler je reaktiven. Uredba REACH zahteva,
da zmanjšane zahteve po informacijah za registracijo iz členov 17 in 18 veljajo samo za
intermediate, ki se proizvajajo in obravnavajo pod pogoji, določenimi v teh členih. Uredba
REACH torej zagotavlja popolno obravnavo tveganj v celotni dobavni verigi. Nobene snovi,
ki nastane med proizvodnjo izdelka in ni namenjena sproščanju ali v kateri koli dejavnosti, ki
ni proizvodnja snovi kot take, ni treba registrirati. Tveganja, povezana s tako snovjo, je treba
obravnavati v registraciji snovi, iz katerih izhaja (matične snovi). Ker se te matične snovi ne
morejo šteti za intermediate, uredba REACH zagotavlja, da njihova registracijska
dokumentacija po potrebi vključuje poročilo o kemijski varnosti, ki obravnava ta tveganja. To
je tudi usklajeno z določbami odstavkov (3) in (4) Priloge V, ker je treba tveganja, povezana
s snovmi, navedenimi v teh odstavkih, obravnavati v poročilu o kemijski varnosti matične
snovi. 22 Matična snov snovi, ki so izvzete iz obveznosti glede registracije v skladu z
odstavkoma 3 in 4 Priloge V, ne more biti intermediat, ker gre za snov, ki se uporablja za
zagotovitev posebne funkcije / fizikalno-kemijske lastnosti (vključno s končno uporabo,
vendar brez nadaljnje proizvodnje). Registracija matične snovi potemtakem v svojem
poročilu o kemijski varnosti po potrebi vključuje tveganja, ki izvirajo iz navedenih izvzetih
snovi.
6. Sklepi
Snov je intermediat, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:


snov se proizvaja zato, da se pretvori v drugo snov na industrijski lokaciji,



rezultat kemijskega procesa je druga proizvedena snov kot taka, vendar ne druga
snov v izdelku.

22

Sporočilo Komisije C(2009)2482 in Smernice za Prilogo V navajajo, da je treba v oceni kemijske varnosti
matične(-nih) snovi obravnavati tveganja, ki izvirajo iz snovi, obravnavanih v odstavkih 3 in 4 Priloge V, čeprav so
izvzete iz registracije.
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