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Paskaidrojums
Šis ir darba dokuments, ko izmanto kopīgi ar Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) ieinteresētajām personām.
Tas ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un to var grozīt. Šajā dokumentā ir iekļauta tikai autoru
sniegtā informācija un viedoklis, kas ne vienmēr sakrīt ar ECHA oficiālo nostāju. Aģentūra nav atbildīga par
šajā dokumentā sniegtās informācijas iespējamo lietošanas veidu.

Ievads
Šo gadījuma izpēti ir izstrādājusi ECHA ar nozares un iestāžu pārstāvju atbalstu. Tā raksturo, kā piegādes
ķēdes informāciju no REACH/CLP var izmantot, lai palīdzētu pakārtotajiem lietotājiem pildīt viņu pienākumus
saskaņā ar noteiktiem tiesību aktiem darba drošības, veselības aizsardzības un vides jomā.
Šā darba mērķis ir veicināt apspriešanos ar attiecīgām ieinteresētām personām par to, kā rūpnieciskie
pakārtotie lietotāji var uzņēmuma līmenī integrēt informāciju no REACH un CLP, lai palīdzētu tiem izpildīt
pienākumus nodrošināt ķimikāliju drošu lietošanu. Šis "gadījuma pētījums" bija daļa no ieinteresēto
personu semināra satura 2015. gada aprīlī1 ar mērķi apkopot idejas par šo personu vajadzībām un turpmākā
darba/ sadarbības jomām.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites.
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Priekšvārds
Rūpniecisko iekārtu operatori, kas izmanto ķimikālijas savā darbībā, ir galvenie dalībnieki, kuri nodrošina,
lai ķimikālijas tiktu lietotas droši un to radītie riski tiktu kontrolēti cilvēku veselības un vides aspektā. To
darot, viņiem jāievēro vairāki tiesību akti vides, darba drošības un veselības aizsardzības jomā, kā arī REACH
prasības.
Šis ir pakārtota lietotāja uzņēmuma veikts gadījuma pētījums, darbojoties galvanizācijas/virsmas apstrādes
nozarē. Tā mērķis ir praktiski un reālistiski ilustrēt, uz ko attiecas piegādes ķēdes informācija no REACH/CLP
un kā to var izmantot, lai atbalstītu uzņēmumu, kas pilda pienākumus saskaņā ar galvenajiem tiesību aktiem
darba drošības, veselības un vides aizsardzības jomā.
Šajā dokumentā minētie piemēri raksturo dažādos veidus, kā var izmantot piegādes ķēdes informāciju.
Tomēr netiek apgalvots, ka šie piemēri ir vienīgie, apzinot un ilustrējot visus pienākumus vai iespējas, kā var
izmantot informāciju saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.
Uzņēmums, kas raksturots šajā gadījuma pētījumā, ir hipotētisks, un niķeļa elektrolīze ir tikai viens no
daudzajiem procesiem, ko izmanto galvanizācijas/virsmas apstrādes nozarē. Tāpat, ķimikālijas, kas
raksturotas šajā dokumentā, ir tikai dažas no plašā vielu un maisījumu klāsta, ko izmanto šajā rūpniecības
nozarē.
Šis gadījuma pētījums tika izvēlēts, lai atainotu tipisku procesu, kurā lieto ķimikālijas un kurā gūtās mācības
var izmantot citās rūpniecības nozarēs.
Šā gadījuma pētījuma pamatā ir publiski pieejama informācija par virsmas apstrādes procesu, kas raksturots,
pievienojot vispārīgus iedarbības scenārijus un drošības datu lapas. Saistībā ar CSR/ES ceļvedi2 turpinās
darbs, lai uzlabotu saziņu piegādes ķēdē starp piegādātājiem un pakārtotajiem lietotājiem par informāciju
ķimikāliju drošai lietošanai; tajā ietilpst projekti labās prakses apzināšanai, lai saskaņotu iedarbības
scenāriju formātu un saturu. Jāpiebilst, ka vispārīgie iedarbības scenāriji, kas izmantoti šajā gadījuma izpētē,
ne visos aspektos atbilst pašreizējam stāvoklim un labajai praksei, kas minēta ceļvedī attiecībā uz formātu
un saturu. Tomēr tiek minēti fragmenti, lai ilustrētu pieejamās informācijas raksturu un atrašanas iespējas
dažādos dokumentos.
Gadījuma izpētē minēto drošības datu lapu un iedarbības scenāriju avots
•
•
•
•

Sigma Aldrich: fluorūdeņražskābe (2013), niķeļa hlorīds (2012)
Nordkalk: dzēstie kaļķi (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: niķeļa sulfāts (2012), niķeļa briketes (2013)
Nickel Consortia: vispārīgie iedarbības scenāriji (GES, 2014)
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A. Hipotētiska niķeļa galvanizācijas ceha un tā darbības
apraksts
1. Vispārīgi apsvērumi
Uzņēmums ir mazs uzņēmums (saskaņā ar ES definīciju par MVU3), kas atrodas kādā no Eiropas Savienības
dalībvalstīm. Tas ir mašīnu un iekārtu ražotāju apakšuzņēmums. Uzņēmums veic niķeļa galvanizāciju daļām un
sastāvdaļām, kuras pēc tam izmanto mašīnu montāžai.
Galvanizējamām daļām ir atšķirīga ģeometrija un izmērs, un to maksimālais svars ir divas metriskās tonnas.
Bāzes materiāls ir tērauds vai nerūsējošais tērauds.
Uzņēmums iepērk lietojamās ķimikālijas no piegādātājiem, kas reģistrēti ES, tādēļ saskaņā ar REACH
tas ir pakārtotais lietotājs. Vielas vai maisījumus tas nenodod tālāk, tādēļ ir uzskatāms par gala lietotāju.
Uzņēmums sagatavo galvanizācijas šķīdumu, samaisot kopā dažādas ķīmiskās vielas. Tas tiek darīts ražotnē
un uzņēmuma paša lietošanai. Galvanizācijas šķīdums parasti sastāv no dejonizēta ūdens, niķeļa sulfāta,
niķeļa hlorīda un borskābes.

1. ATTĒLS. GALVANIZĀCIJAS CEHA RAKSTUROJUMS
3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm.
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Šī iekārta ir īpaša ražotne niķeļa galvanizācijai, kas atrodas rūpnieciskajā zonā lielpilsētas apkārtnē. Cehā
darbojas viena procesa līnija, un apstrādes tvertņu kopējā ietilpība pārsniedz 30 m3. Šajā līnijā ietilpst arī
tvertne, kas paredzēta niķeļa slāņa noņemšanai gadījumā, ja galvanizācijas procesā rodas kādas problēmas.
Ražošanas zona un visas apstrādes tvertnes ir izvietotas karterī. Papildus apstrādes līnijai cehā ir uzstādītas
palīgiekārtas, piemēram, pulēšanas un metināšanas iekārtas. Ceham ir arī atsevišķa notekūdeņu attīrīšanas
iekārta. Lielākajai daļai apstrādes tvertņu ir nepieciešams manuāls darbs. Virsmas apstrādes šķīdumus
uzglabā procesa rezervuāros. Citas ķimikālijas uzglabā īpašās ķimikāliju uzglabāšanas vietās.
Slīprakstā sniegto tehnisko terminu definīcijas ir pievienotas 1. papildinājumā. Terminu saraksts
Procesi un galvenās materiālu plūsmas ir apkopotas 1. attēlā.

2. Procesi
21

VIRSMAS APSTRĀDE

Galvanizējamās daļas cehā nogādā darbuzņēmējs. Pirms ievietošanas apstrādes līnijā tās izpako un sagatavo.
Sagatavošanas darbs ietver ieraksta izdarīšanu ražošanas vadības sistēmā, vizuālu apskati, manuālu
virsmas tīrīšanu ar šķīdinātāju, ja nepieciešams (lai aizvāktu iepakojuma materiāla vai smērvielu atliekas), un
maskēšanu.
Pēc tam apstrādājamos priekšmetus ar rokām ievieto galvanizācijas statīvos vai spīlēs, aizklāj (ja
nepieciešams) un paceļ līdz virsmas apstrādes līnijai ar strēles celtni. Galvanizācijas statīvu pārvieto no
vienas tvertnes uz otru saskaņā ar ražošanas specifikācijām.
Virsmas apstrādes līnijas pirmais posms (tīrīšana ar sārmu un tīrīšana ar skābi/kodināšana) sagatavo
apstrādājamā priekšmeta virsmu galvenajam galvanizācijas procesam (līnijas otrajam posmam).
Apstrādājamā priekšmeta skalošanu ar demineralizētu ūdeni laikā starp dažādiem posmiem veic īpašās
skalošanas tvertnēs vai manuāli virs procesa tvertnes atkarībā no procesa posma.
Pēc galvanizācijas procesa pabeigšanas apstrādājamos priekšmetus noskalo, izņem no statīviem vai spīlēm,
tiem noņem masku un atstāj nožūt. Visu minēto veic ar rokām. Pēc nožūšanas šiem priekšmetiem veic apdari,
vajadzības gadījumā nopulējot, pārbauda kvalitāti, iepako un nosūta atpakaļ darbuzņēmējam. Pulēšanas
darbības veic citā ceha nodalījumā.
Maz ticamā gadījumā, kad galvanizācijas process neizdodas, apstrādājamo priekšmetu iegremdē
slāpekļskābes vannā, kur niķeļa slāni noņem ķīmiskā veidā. Pēc tam apstrādājamo priekšmetu nosūta atpakaļ
uz procesa sākumposmu.
2.1.1

Niķeļa elektrolīze

Niķeļa elektrolīze ir process, kurā niķeli uzklāj uz apstrādājamā priekšmeta virsmas ar tiešu elektrisko strāvu,
kas plūst caur galvanizācijas šķīdumu.
Lai panāktu vēlamās īpašības, galvanizācijas šķīdums jāuzkarsē līdz aptuveni 50° C.
Apstrādājamo priekšmetu pievieno kā katodu, un niķeļa metālu (granulas vai briketes) izmanto kā šķīstošus
anodus. Sistēmai pieslēgtas tiešas elektriskās strāvas iedarbībā anodi izšķīst šķīdumā. Niķeļa katjoni
galvanizācijas šķīdumā migrē uz katodu un tiek reducēti uz tā, izveidojot metālisku niķeļa slāni (skatīt
turpmāk 2. attēlu).
Ūdeņraža un skābekļa izdalīšanās ir atkarīga attiecīgi no katoda un anoda efektivitātes. Katoda efektivitāte
parasti ir aptuveni 90–97 %, tādēļ daļa strāvas tiek patērēta, veidojot ūdeņraža gāzi. Anoda efektivitāte
gandrīz vienmēr ir 100 %, un parasti pie anoda izdalās ļoti maz skābekļa vai nemaz. Augstās elektroda
efektivitātes dēļ gāzes izdalīšanās niķeļa galvanizācijā ir minimāla.

7
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Šķīdumu maisa mehāniski, lai nodrošinātu optimālu niķeļa uzklāšanu.

2. ATTĒLS. NIĶEĻA ELEKTROLĪZES PRINCIPS
NO: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014.

Galvenās uzņēmumā lietotās ķimikālijas ir turpmāk minētas tabulā.
1.TABULA IZMANTOTĀS ĶIMIKĀLIJAS

PROCESS

IESAISTĪTĀS ĶĪMISKĀS VIELAS VAI MAISĪJUMI

Apstrādājamā priekšmeta virsmas sagatavošana
Tīrīšana ar sārmu

Nātrija hidroksīds, nātrija karbonāts

Tīrīšana ar skābi vai kodināšana

Sērskābe, fluorūdeņražskābe un/vai slāpekļskābe

Attaukošana

Acetons

Maskēšana, apstāšanās

Lakošana, vaskošana

Apstrādājamā priekšmeta elektrolīze
Elektrouzklāšana (metāla avots)

Niķelis

Elektrouzklāšana (piedevas)

Niķeļa sulfāts, niķeļa hlorīds, borskābe, sērskābe, niķeļa karbonāts,
balinātāji

Notekūdeņu attīrīšana
pH regulēšana, izgulsnēšana

Sērskābe, nātrija hidroksīds, dzēstie kaļķi

CSR/ES ceļvedis
5. rīcības joma — Atbalsts informācijas apstrādei gala lietotāju līmenī

22

UZTURĒŠANA

2.2.1

Apstrādes šķīdumu uzraudzība

Lai nodrošinātu kvalitatīvu niķeļa slāņa nogulsnēšanos, niķeļa galvanizācijas šķīdumu pastāvīgi filtrē. Turklāt
visus virsmas apstrādes šķīdumus, ko izmanto uzņēmumā, reizi nedēļā ražotnē pārbauda. Galveno jonu un
piemaisījumu līmeni analizē, un attiecīgi koriģē šķīdumu ķīmisko sastāvu.
2.2.2

Iekārtu uzturēšana

Reizi ceturksnī ražošana tiek apturēta, lai rīkotu uzturēšanas dienu. Iekārtas (apstrādes tvertnes, ķimikāliju
cauruļvadi un sūkņu sistēma, gaisa atsūknēšanas sistēma, elektrosistēma, ķimikāliju noliktava, ūdens
attīrīšanas iekārtas utt.) tiek iztukšotas, iztīrītas, pārbaudītas un, ja nepieciešams, salabotas.

3. Kontroles pasākumi
31

VIDE

3.1.1

Gaiss

Iekārtu gaisa atsūknēšanas sistēma darbojas pēc spiediena-vilkmes principa. Gaisa plūsmu ievada ražošanas
zonā pa gaisa piespiedu ieplūdes kanāliem, kas izvietoti gar virsmas apstrādes līniju, un gaisa atsūknēšanu
darbina sānu izplūdes nosūcēji gar apstrādes tvertņu abām garākajām malām.
Katoda augstās efektivitātes dēļ, šķīduma migla veidojas minimāli. Turklāt gaisa atsūknēšanas sistēma ir
aprīkota ar mitriem skruberiem, lai novērstu jebkādu miglu.
Gaistoši organiskie savienojumi veidojas nelielā apjomā, jo pirms galvanizācijas tiek veikta attaukošana un
virsmas tīrīšana (apstrādājamo priekšmetu manuāla slaucīšana).
Dažādām darbībām nepieciešamo strāvu nodrošina municipālā elektroenerģijas padeve. Tādēļ uzņēmumam
nav pašam savas elektroenerģijas ražošanas sistēmas un ar to saistītu emisiju gaisā.
Pulēšanas darbības notiek citā ceha nodalījumā. Pulēšanas mašīnas ir norobežotas un aprīkotas ar vietējo
nosūces ventilāciju un ciklona tipa putekļu savācēju.
3.1.2

Ūdens

Procesa un palīgdarbību notekūdeņus (skalošanas ūdeni un iekārtu, piemēram, grīdu, mazgāšanas ūdeni),
ko nevar procesā izmantot atkārtoti, vispirms savāc karterī (atsevišķi no procesa tvertņu kartera) un pēc
tam pārsūknē uz ražotnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Notekūdeņus neitralizē, un niķeļa jonus nogulsnē/
atdala, veidojot niķeļa hidroksīda nogulsnes.
Pēc sedimentācijas šīs nogulsnes atūdeņo ar filtra presi, izveidojot niķeļa hidroksīda plāceni ar ne vairāk
kā 20–25 % sausnas, lai novērstu putekļu veidošanos, un pēc tam pārvieto uz elastīgiem vidējas ietilpības
konteineriem (lieliem maisiem). Aptuveni divreiz gadā šos lielos maisus nosūta uz īpašu pārstrādes iekārtu.
Notekūdeņu attīrīšanas process lielākoties ir automatizēts. Tikai dažas darbības ir veicamas manuāli,
piemēram, hidroksīda plāceņa ievietošana lielajos maisos, šo lielo maisu pievienošana/atvienošana, attīrītā
ūdens paraugu ņemšana un analīze, lai veiktu pareizības pārbaudi par to, kā tiek ievērotas vides atļaujas
prasības.
Attīrīto ūdeni izvada municipālajā kanalizācijas tīklā un novada uz municipālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu.

9
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3.1.3

Augsne

No šiem procesiem nav paredzams tiešs augsnes piesārņojums, jo visas darbības veic iekštelpās un uzstāda
fiziskas barjeras, lai nepieļautu piesārņojumu. Ražošanas zona un visas procesa tvertnes ir novietotas karterī
tā, lai šīs tvertnes varētu viegli pārbaudīt. Karteris ir aprīkots ar noplūdes brīdinājuma sistēmu, un tā iekšējās
virsmas ir pārklātas ar ķīmiski izturīgu pārklājumu.
Sekundārais piesārņojums ir iespējams, rodoties emisijām gaisā (sausā vai mitrā uzklāšana).
3.1.4

Atkritumi

Virsmas apstrādes šķīdumu monitoringa programma (skatīt 2.2. punktu "Uzturēšana") nodrošina
nepieciešamās šķīdumu kvalitātes saglabāšanu un novērš nepieciešamību pēc biežas nomaiņas. Ja gadījumā
šie šķīdumi jānomaina, tos apglabā kā bīstamos atkritumus. Turklāt uzņēmums vāc dažādas atkritumu
plūsmas atsevišķi.
3.1.5

Cilvēku veselība

Darbinieki, strādājot šajās telpās, valkā ķīmiski izturīgu darba apģērbu, apavus un aizsargbrilles. Apstrādes
tvertņu sānu tvaika nosūcēju izmantošana samazina piesārņojumu darbavietas gaisā un līdz ar to arī
iedarbību uz darbiniekiem parasto galvanizācijas darbību laikā. To apstiprina ikgadējās gaisa monitoringa
pārbaudes.
Turklāt darbinieki valkā īpašus (nitrila gumijas) cimdus, veicot darbības, kas rada risku, ka āda nonāks saskarē
ar apstrādes šķīdumiem. Šāda saskare ir iespējama, iekraujot/izkraujot apstrādājamos priekšmetus, veicot
skalošanu utt. Tādus pašus cimdus valkā arī notekūdeņu attīrīšanas manuālo darbību laikā. Attaukošanas un
procesa uzturēšanas darbību laikā darbinieki valkā īpašus individuālos aizsardzības līdzekļus (piemēram,
respiratorus vai ķīmiskos aizsargtērpus), kā paredzēts uzņēmuma darba procedūrās.
Pulēšanas darbības veic citā ceha nodalījumā. Pulēšanas mašīnas ir norobežotas un aprīkotas ar vietējo
nosūces ventilāciju un ciklona tipa putekļu savācēju. Gaisu atkārtoti neizmanto.
Niķeļa iedarbību uz darbiniekiem uzrauga bioloģiski, analizējot niķeļa saturu darbinieku urīna paraugos,
ko ņem vismaz vienreiz gadā darba nedēļas nogalē pēc darba maiņas. Turklāt darbiniekiem katru gadu veic
vispārēju medicīnisko apskati.

4. Attiecināmās tiesību aktu prasības
Uzņēmumam ir juridiski pienākumi saskaņā ar REACH regulu un Eiropas Savienības (ES) direktīvām. Šajā
gadījuma izpētē tiks ņemti vērā tikai galvenie tiesību akti vides, darba drošības un veselības aizsardzības
jomā (IED, CAD un CMD). Tiesību aktu prasības tiks ņemtas vērā vispārējā ES līmenī, tādējādi neapskatot
iespējamās atšķirības, ko rada direktīvu transponēšana valstu līmenī.
41

REACH

Uzņēmums savai darbībai iepērk ķimikālijas no piegādātājiem, kas reģistrēti ES, un tādēļ ir pakārtotais
lietotājs (gala lietotājs) saskaņā ar REACH4. Uzņēmums gatavo galvanizācijas šķīdumus, samaisot kopā
dažādas ķīmiskās vielas, bet dara to tikai savām vajadzībām.
Uzņēmuma vispārējie pienākumi saskaņā ar REACH ir apkopoti turpmāk 2. tabulā.

4

Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
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2. TABULA. PAKĀRTOTO LIETOTĀJU GALVENIE PIENĀKUMI SASKAŅĀ AR REACH

REACH PIENĀKUMI

ATTIECAS UZ

Darbību dokumentēšana Visas ar REACH saistītās darbības jādokumentē

Visas vielas kā tādas vai vielas
maisījumos

Saziņa ar piegādātāju

Informējiet reģistrētājus par vielu lietošanas veidiem,
pirms viņi šīs vielas reģistrē, sazinoties ar saviem
piegādātājiem. Patlaban tas nav jādara obligāti,
taču tādējādi Jūsu lietošanas veidu varēs iekļaut
reģistrācijas pieteikumā. Šā uzdevuma izpildē var
palīdzēt Jūsu nozares organizācija.
Paziņojiet piegādātājam jebkuru jaunu informāciju
par vielas bīstamību vai riska pārvaldības pasākumu
piemērotību.

Visas vielas kā tādas vai vielas
maisījumos

Drošības datu lapa
(SDS)

Saņemot drošības datu lapu (SDS), Jums jāapzina un
jāpiemēro atbilstoši pasākumi, lai varētu pietiekami
kontrolēt riskus Jūsu ražotnē gan attiecībā uz
darbiniekiem, gan vides jomā. Informācija drošības
datu lapā var palīdzēt Jums to izdarīt. Ja viela ir
reģistrēta, pārliecinieties, vai pieteikumā ir iekļauts
Jūsu lietošanas veids.

Viela kā tāda vai maisījumā, kurai
nepieciešama SDS. Tas nozīmē:
1. Viela vai maisījums atbilst
kritērijiem, lai to klasificētu kā
bīstamu, vai
2. Viela (kā tāda) ir PBT vai vPvB, vai
3. Viela (kā tāda) ir iekļauta
kandidātu sarakstā citu iemeslu dēļ,
nevis 1. vai 2. iemesla dēļ.

Iedarbības scenārijs

Saņemot iedarbības scenāriju ar SDS, Jums
jāpārbauda, vai šis iedarbības scenārijs attiecas
uz Jūsu vielas lietošanas veidu un Jūsu lietošanas
apstākļiem.
Ja apstākļi ražotnē atbilst iedarbības scenārijam, nav
nepieciešams veikt turpmākas darbības, izņemot šīs
atbilstības dokumentēšanu.
Ja neatbilst, Jums jāveic kāda no turpmāk minētajām
darbībām.
•
Pielāgojiet darbību, lai nodrošinātu drošas
lietošanas apstākļus, kā paredzēts iedarbības
scenārijā.
•
Pieprasiet piegādātājam iedarbības scenāriju,
kas atbilst Jūsu faktiskajiem lietošanas
apstākļiem.
•
Meklējiet citu piemērotu risinājumu un
pārtrauciet attiecīgās vielas lietošanu.
•
Meklējiet citu tās pašas vielas piegādātāju, kurš
nodrošina drošības datu lapu ar tādu iedarbības
scenāriju, kas attiecas uz Jūsu lietošanas veidu.
•
Veiciet pats savu pakārtotā lietotāja ķīmiskās
drošības novērtējumu (izņemot vairākus
atbrīvojuma gadījumus).

Viela kā tāda, kura:
1. Ir bīstama vai PBT, vai vPvB un
2. Kuru ražotājs/importētājs ir
reģistrējis apjomā, kas sasniedz vai
pārsniedz desmit tonnas gadā.
Iedarbības scenārijus var iesniegt
attiecībā uz vielām maisījumos.

Licencēšana

Ja kāda viela, kuru lietojat, ir iekļauta licencēšanas
sarakstā, varat nolemt to aizstāt ar drošāku
alternatīvu vai nodrošināt Jūsu lietošanas veida
licencēšanu.
Ja lietojat vielu, kura iekļauta licencēšanas sarakstā
un kurai var piešķirt licenci, kas attiecas uz Jūsu
lietošanas veidu piegādes ķēdē, Jums jāpaziņo ECHA
Jūsu lietošanas veids un jāievēro jebkuri nosacījumi,
kas minēti licencē.

Visas licencējamās vielas

Ierobežojumi

Ja kāda viela, kuru lietojat, ir iekļauta ierobežojumu
sarakstā, Jums jāievēro visi nosacījumi, kas attiecas
uz šo vielu.

Visas ierobežojamās vielas

Izstrādājumu, kas satur
kandidātu sarakstā
iekļautas SVHC, ražotāji

Jums jāsniedz pircējiem informācija, kas nodrošina šo
izstrādājumu drošu lietošanu.

Izstrādājumi, kuru sastāvā vielai, kas
identificēta kā SVHC, koncentrācija
pārsniedz 0,1 masas procentu

Piezīme. Neattiecas uz to pakārtoto lietotāju pienākumiem, kuri piegādā ķimikālijas lejup pa piegādes ķēdi.
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Uzņēmums var paredzēt, ka saņems drošības datu lapas par visām bīstamajām vielām un maisījumiem, ko
izmanto galvanizācijas procesā. Ļoti iespējams, ka visas uzņēmuma lietotās vielas ir vai tiks reģistrētas
saskaņā ar REACH, taču tām visām ne vienmēr būs pievienoti iedarbības scenāriji. Ja viela ir reģistrēta,
reģistrācijas numurs jāpaziņo lejup pa piegādes ķēdi.
Šā dokumenta sagatavošanas laikā uzņēmuma lietotās vielas nav licencējamas, un ierobežojums, kas noteikts
niķelim un tā savienojumiem, neattiecas uz uzņēmuma ražotajiem izstrādājumiem.
Borskābe ir apzināta kā viela, kas rada lielas bažas (SVHC), un pievienota SVHC kandidātu sarakstam
licencēšanai 2010. gadā5, kā arī ieteikta iekļaušanai licencēšanas sarakstā 2015. gadā6. Ražojot niķelētus
izstrādājumus, jebkurām borskābes atliekvielām jābūt ievērojami mazākām par 0,1 % no izstrādājuma masas.
Ja tā nav, piemēro prasības attiecībā uz vielām izstrādājumos. Minētās prasības netiks ņemtas vērā šajā
gadījuma izpētē.
Licencējamo vai ierobežojamo vielu saraksti tiek regulāri atjaunināti, tādēļ uzņēmumam tie regulāri
jāpārbauda.
42

RŪPNIECISKO EMISIJU DIREKTĪVA (2010/75/ES, IED)

Iekārta atbilst IED I pielikuma 2.6. kategorijai: "Metālu vai plastmasu virsmas elektrolītiska vai ķīmiska
apstrāde, ja apstrādes tvertņu tilpums ir lielāks par 30 m3." Tādēļ uz uzņēmumu attiecas IED, un tam
jāpieprasa integrēta atļauja7. Noteikumi par organisko šķīdinātāju lietošanu (apstrādājamā priekšmeta
virsmas tīrīšanai izmanto acetonu) tiks apskatīti integrētās atļaujas ietvaros.
Saistībā ar iekārtām, uz kurām attiecas direktīvas I pielikums, galvenie pienākumi ir:
•
•
•
•
•
•
•

profilaktisku pasākumu veikšana, novēršot piesārņojumu;
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) izmantošana;
būtiska piesārņojuma neradīšana;
atkritumu daudzuma samazināšana, pārstrāde vai deponēšana tā, lai radītu mazāku piesārņojumu;
energoefektivitātes maksimāla palielināšana;
avāriju novēršana un to ietekmes ierobežošana;
ražotnes sakārtošana pēc darbības izbeigšanas.

Piemēro Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokuments (BREF) "Metālu un plastmasas virsmas
apstrāde", kas pieņemts 2006. gadā8. Šis BREF dokuments apraksta daudzus procesā integrētus gala
lietošanas paņēmienus galveno vides problēmu risināšanai metālu un plastmasas virsmas apstrādes nozarē.
Attiecībā uz šo BREF vēl nav pieejams labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) secinājumu dokuments9.

5

Lēmums ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
Integrētā pieeja nozīmē, ka atļaujās jāņem vērā visa ražotnes ietekme uz vidi, piemēram, emisijas gaisā, ūdenī un augsnē, atkritumu
ražošana, izejvielu izmantošana, energoefektivitāte, troksnis, avāriju novēršana un vietas sakārtošana pēc slēgšanas. Direktīvas mērķis
ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību videi kā veselumam. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

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

9 “LPTP secinājumi” kas definēti 3. panta 12. punktā, iir dokuments, kurā ietvertas tās LPTP atsauces dokumenta daļas, kurās
izklāstīti secinājumi par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, to apraksts, informācija to piemērotības izvērtēšanai, ar
labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi, saistīta uzraudzība, saistīti patēriņa līmeņi un, vajadzības
gadījumā, atbilstīgi teritorijas sanācijas pasākumi
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ĶIMIKĀLIJU DIREKTĪVA (98/24/EK, CAD)

Uzņēmums savos procesos izmanto ķimikālijas10, tādēļ uz to attiecas Ķimikāliju direktīva (CAD).
Ķimikāliju direktīvas mērķis ir noteikt obligātās prasības darba ņēmēju aizsardzībai pret drošības un
veselības riskiem, ko izraisa vai var izraisīt to ķimikāliju iedarbība, kas sastopamas darbavietā vai rodas
jebkurā darbībā ar ķimikālijām.
Direktīva paredz pienākumus iestādēm un darba devējiem un ņēmējiem, kā arī uzdod ES līmenī izstrādāt
indikatīvus un juridiski saistošus arodekspozīcijas robežas (OEL) lielumus un bioloģiskā limita lielumus.
Direktīvas II iedaļa paredz darba devēju pienākumus attiecībā uz bīstamajām ķimikālijām, tostarp
ķimikālijām, kas atbilst kritērijiem klasificēšanai par bīstamām saskaņā ar CLP regulu11.
Galvenie darba devēju pienākumi ir šādi:
• Identificēt, kuras bīstamās ķimikālijas ir sastopamas darbavietā
• Novērtēt risku, kuru kopīgi rada visas darbavietā sastopamās bīstamās ķimikālijas
• Piemērot vispārīgos riska novēršanas principus saistībā ar bīstamām ķimikālijām, ievērojot kontroles
pasākumu hierarhiju
• Piemērot konkrētus aizsardzības un novēršanas pasākumus, ja veiktais novērtējums konstatē risku darba
ņēmēju drošībai un veselībai
• Izstrādāt procedūras avāriju, negadījumu un ārkārtas situāciju risināšanai
• Nodrošināt darba ņēmējus ar drošības informāciju un apmācību
Darba devējiem arī jānodrošina atbilstoša darba ņēmēju veselības kontrole, ja novērtējums konstatē
veselības risku.
44

KONTROLES PASĀKUMU HIERARHIJA

Saskaņā ar CAD riski jānovērš vai jāsamazina līdz minimumam, veicot profilaktiskus pasākumus šādā
prioritārā secībā:
Aizstāšana ar ķimikāliju, kas nav bīstama vai ir mazāk bīstama
Riska samazināšana līdz minimumam, prioritārā secībā piemērojot:
a) darba procesus, inženiertehniskus kontroles pasākumus, iekārtas un materiālus, kas palīdz novērst vai
samazināt bīstamu ķimikāliju izdalīšanos (piemēram, slēgtu procesu);
a) kolektīvās aizsardzības līdzekļus pie riska avota (piemēram, vietējo nosūces ventilāciju);
a) individuālās aizsardzības pasākumus (piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļus, IAL).
To darot, darba devējam jāizmanto piegādātāja sniegtā drošības un veselības informācija, piemēram,
attiecīgā drošības datu lapa, kuru piegādātājs aizpildījis saskaņā ar REACH regulu, lai atvieglotu bīstamo
ķimikāliju radīto risku novērtēšanu darbavietā.

10 Saskaņā ar CAD "ķimikālija" nozīmē jebkuru ķīmisku elementu vai savienojumu, atsevišķi vai piemaisījuma veidā, kas sastopams
savā dabiskajā stāvoklī vai ir radīts, lietots vai atbrīvots, iekļaujot atbrīvošanos no atkritumiem, jebkuras darba aktivitātes rezultātā,
neatkarīgi no tā, vai tas tiek vai netiek radīts ar nodomu un tiek vai netiek piedāvāts tirgū.
11 Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
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DIREKTĪVA PAR KANCEROGĒNU VAI MUTAGĒNU IEDARBĪBU DARBĀ (2004/37/EK, CMD)

Uzņēmums savos procesos lieto vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas (1A/1B kategorija), proti, tādus
niķeļa savienojumus kā niķeļa metāls, niķeļa sulfāts vai niķeļa hlorīds, tādēļ tam jāpilda CMD noteiktie
pienākumi.
CMD mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus no veselības un drošības riskiem, ko rada kancerogēnu vai
mutagēnu vielu iedarbība darbavietā. Šī direktīva apskata darbības, kas var radīt iedarbības risku, paredz
pienākumus iestādēm un darba devējiem un nosaka obligātās prasības aizsardzības nodrošināšanai, tostarp
robežvērtības.
Darba devēju galvenie pienākumi ir līdzīgi, tomēr kopumā stingrāki nekā pienākumi, ko paredz CAD, uzsverot
iedarbības novēršanu, ar aizstāšanu, iedarbības ierobežošanu vai tehniskiem līdzekļiem. Tāpat ir paredzētas
arī vairākas papildu prasības attiecībā uz kancerogēnām/mutagēnām vielām (iedarbības skarto darba ņēmēju
uzskaite, noteiktas informācijas nosūtīšana kompetentai iestādei pēc tās pieprasījuma) un tiek veicināta
apspriešanās ar darba ņēmējiem/to pārstāvjiem.
Veselības stāvokļa kontrole tiek prasīta gan CAD, gan CMD, taču tās praktiskā organizācija ir atstāta
dalībvalstu pārziņā saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai pieņemto praksi.

5. Piezīmes par citiem tiesību aktiem
Uzņēmumam var piemērot arī citus tiesību aktus atkarībā no tā darbības apjoma un veida. Daži no tiem
gadījuma izpētē ir norādīti, taču netiek sīkāk apskatīti.
51

SEVESO

Seveso direktīvu (Direktīvu 2012/18/ES) piemēro atkarībā no uzņēmumā pieejamo bīstamo vielu apjoma
un klasifikācijas. Jo lielāks bīstamo vielu apjoms uzņēmumā ir pieejams, jo stingrāki noteikumi ("augstākā
līmeņa" uzņēmumiem ir lielāki apjomi nekā "zemākā līmeņa" uzņēmumiem, tādēļ uz tiem attiecas vairāk
prasību un stingrāka kontrole). Vairāki ar konkrētām vielām saistīti robežlielumi tiek norādīti, taču lielākā to
daļa ir noteikta saskaņā ar klasifikācijas kategorijām CLP regulā (EK Nr. 1272/2008).
Seveso var piemērot iekārtām atkarībā no bīstamo vielu daudzuma ražotnē un to klasifikācijas.
52

PRODUKTU DIREKTĪVAS

Uzņēmumam nepiemēro Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību, jo niķeļa galvanizācijas
pakalpojumi netiek sniegti patērētājiem, bet gan rūpnieciskiem klientiem.
Uzņēmumam tieši nepiemēro Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām, jo tas darbojas kā apakšuzņēmējs un tādēļ
neražo un nekomplektē mašīnas, un arī nelaiž tās tirgū.
53

NOTURĪGI ORGANISKI PIESĀRŅOTĀJI

Regula (EK) 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (POP) īsteno ES divus starptautiskus
nolīgumus vides jomā, lai novērstu starptautiski atzītu POP ražošanu un lietošanu (Stokholmas konvencija
par POP un Protokols par POP).
Elektrolīzes nozare bieži izmanto perfluoroktāna sulfoskābi (PFOS) kā mitrinātāju un miglas nomācēju, lai
novērstu bīstamas miglas izdalīšanos no elektrolīzes šķīduma uzklāšanas procesā. PFOS ir iekļauta regulas
I pielikumā, bet uz metāla galvanizācijas lietošanas veidiem attiecas īpaši atbrīvojumi.
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B. Informācijas lietošanas veida ilustrācija
Drošības datu lapas (SDS) bija galvenais līdzeklis drošības informācijas par bīstamām vielām un maisījumiem
izplatīšanai jau ilgi pirms REACH regulas izstrādes. Tomēr pašlaik drošības datu lapas ir neatņemama REACH
daļa, un šī izmaiņa radīja jaunas prasības minēto dokumentu formātam un saturam.
Drošības datu lapas ir galvenais līdzeklis, nodrošinot, ka piegādātāji piegādes ķēdē paziņo pietiekami daudz
informācijas, kas ļauj nodrošināt vielu un maisījumu drošu lietošanu.
Drošības datu lapās iekļauj informāciju par vielu (vai maisījumu) īpašībām un bīstamību, norādījumus par
rīkošanos, iznīcināšanu un pārvadāšanu, kā arī informāciju par pirmās palīdzības, ugunsdrošības un iedarbības
kontroles pasākumiem. Šī informācija ir atrodama drošības datu lapas pamattekstā vai pievienotajos
iedarbības scenārijos (ja attiecināms). Prasības drošības datu lapu aizpildīšanai ir izklāstītas REACH
II pielikumā.
REACH reģistrācijas process un pienākums novērtēt vielu bīstamību sekmē jaunas informācijas radīšanu,
ja par vielām pieejamā informācija nav atbilstoša. Prasība veikt ķīmiskās drošības novērtējumu vielām (ja
attiecināms) nozīmē, ka šo vielu lietošanas veidi un lietošanas apstākļi tiek ņemti vērā, novērtējot iedarbību
un izstrādājot iedarbības scenārijus. Līdz ar to pietiekama, atbilstoša un kvalitatīva informācija jāpaziņo
pakārtotajiem lietotājiem, iekļaujot to SDS un iedarbības scenārijos (ES).
Ja sniegtā informācija nav atbilstoša vai kāda informācija iztrūkst, pakārtotajam lietotājam vispirms jāvēršas
pie piegādātāja un jāpieprasa paskaidrojumi vai papildu informācija.
Eksistē arī citi informācijas avoti par ķimikālijām (piemēram, ECHA izplatīšanas portāls), kurus var izmantot,
lai papildinātu informāciju, kas paziņota ar piegādes ķēdes starpniecību.
Jānorāda, ka liela daļa informācijas drošības datu lapās izriet no CLP regulas (Regulas (EK) Nr. 1272/2008
par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu) īstenošanas. Atsauces uz REACH informāciju
pārējā dokumentā ir paredzētas norādēm uz REACH un CLP radīto informāciju.
Šajā iedaļā tiek apskatīts, kura informācija, kas paziņota pakārtotajam lietotājam SDS un ES, var noderēt,
izpildot pienākumus, ko paredz citi iepriekš minētie tiesību aktu piemēri, kas nav REACH. Šī iedaļa nav
paredzēta norādījumiem par to, kā izpildīt minētos tiesību aktu pienākumus.
Fragmenti ilustrācijai ir atlasīti no niķeļa savienojumu vispārīgajiem iedarbības scenārijiem (GES),
kurus izstrādājis Nickel Consortia12 (2014. gada redakcijā), un no dažādu ķimikāliju piegādātāju publiski
pieejamajām drošības datu lapām.
Atšķirībā no SDS iedarbības scenāriju formātu nenosaka tiesību akti, tādēļ tajos būs cits informācijas
pasniegšanas veids. Lai palīdzētu pakārtotajiem lietotājiem izprast informāciju, kas atrodama iedarbības
scenārijos, ECHA ir publicējusi trīs ES veidnes ar anotācijām13 atbilstoši ieteicamajam formātam, kas
piedāvāts ieinteresēto personu vispārīgajā CSA/ES ceļvedī14. Atsauces uz iedarbības scenārija konkrētām
iedaļām turpmāk šajā dokumentā ir sniegtas saskaņā ar šīm veidnēm.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Pieteikumi IED integrētās atļaujas saņemšanai
Atgādinājums. Šī iedaļa nav paredzēta norādījumiem par to, kā iesniegt pieteikumu IED atļaujas saņemšanai,
bet lai parādītu, kur var izmantot REACH informāciju, lai sekmētu pieteikšanos uz IED integrēto atļauju.
61

UZŅĒMĒJA JURIDISKAIS PIENĀKUMS

Uzņēmējam, kas darbojas rūpniecībā, jāiesniedz pieteikums IED atļaujas saņemšanai divos galvenajos
gadījumos.
1. Jaunas darbības sākšana, uz kuru attiecas IED direktīva
2. Būtiskas izmaiņas esošā darbībā, uz kuru attiecas IED direktīva (atļaujas atjaunināšana)
Turklāt kompetentajai iestādei jāpārskata un jāatjaunina atļaujas saturs termiņā, kas var būt norādīts atļaujā.
Uzņēmējam parasti jāiesniedz līdzīgs pieteikums, ar to atšķirību, ka var izmantot jebkuru informāciju, kas
gūta no rūpnieciskās darbības (piemēram, monitoringa vai pārbaudes datus).
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NEPIECIEŠAMIE PARAMETRI

Galvenie parametri, kas nepieciešami, lai varētu pieteikties uz IED integrēto atļauju, ir minēti IED 12. pantā.

12. pants. Pieteikumi atļaujas saņemšanai
1.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka iesniegtajā pieteikumā atļaujas
saņemšanai aprakstīta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

iekārta un tās darbības;
izejvielas un palīgmateriāli, citas iekārtā izmantotās vai tajā iegūtās vielas un enerģija;
iekārtas emisiju avoti;
apstākļi iekārtas uzstādīšanas vietā;
attiecīgā gadījumā — pamatziņojums atbilstīgi 22. panta 2. punktam;
no iekārtas katrā dabas vides segmentā prognozējamo emisiju raksturs un daudzumi, kā arī emisiju
būtiskākā ietekme uz vidi;
g) paredzētā tehnoloģija un pārējās metodes, lai novērstu vai – gadījumos, kad tas nav iespējams –
samazinātu emisijas no iekārtas;
h) pasākumi iekārtā radušos atkritumu novēršanai, sagatavošanās atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un
reģenerācijai;
i) turpmāki pasākumi, kas paredzēti, lai tiktu ievēroti operatora pamatsaistību vispārējie principi, kuri
noteikti 11. pantā;
j) plānotie pasākumi emisiju monitoringam vidē;
k) kopsavilkums par galvenajām paredzēto tehnoloģiju, metožu un pasākumu alternatīvām, kuras
iesniedzējs ir izvērtējis.

Pieteikumā atļaujas saņemšanai iekļauj arī pirmajā daļā minētās informācijas netehnisku kopsavilkumu.
2.

Ja informācija, kas sniegta saskaņā ar Direktīvā 85/337/EEK noteiktajām prasībām, vai drošības
ziņojums, kurš sagatavots saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/82/EK, vai cita informācija, kas sniegta,
ievērojot citus tiesību aktus, atbilst 1. punktā noteiktajām prasībām, to var iekļaut pieteikumā vai
pievienot pieteikumam.
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REACH INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA PIETEIKUMĀ

Iekārtas operatoram būs pieejamas drošības datu lapas un iedarbības scenāriji (ja attiecināms) par iekārtā
izmantotajām vielām. Ja iesniegtajā SDS iztrūkst kāda informācija, operatoram jāvēršas pie piegādātāja(iem) un jāpieprasa trūkstošie dati.
Būtiski piebilst, ka drošības datu lapas un iedarbības scenāriji attiecas uz konkrētu ķimikāliju (vielu vai
maisījumu) un satur informāciju par lietošanas veidiem, kas tajos norādīti. Salīdzinājumam, IED integrētā
pieeja nozīmē, ka iekārta tiek ņemta vērā kā veselums. Šāds ar vielu vai maisījumu saistīts bīstamības
novērtējums nav paredzēts, bet iekārtas emisijas vidē tiek ņemtas vērā. REACH informācija netiks
nodrošināta attiecībā uz procesa radītajām emisijām vai vielu kategorijām vai apkopotajiem lielumiem, kas
tiek bieži minēti BREF. Būs nepieciešamas padziļinātas zināšanas par saviem rūpnieciskajiem procesiem un
citi informācijas avoti (BREF, tehniskā literatūra utt.), un tie jāliek pamatā informācijai, ko sniedz pieteikumā.
Tomēr informāciju, kas iekļauta drošības datu lapās un iedarbības scenārijos, var izmantot, lai papildinātu
atļaujas pieteikumu turpmāk minētajos veidos.

1. Apraksts:
b) izejvielas un palīgmateriāli, citas iekārtā izmantotās vai tajā iegūtās vielas un enerģija;
Drošības datu lapas ir galvenais informācijas avots, aprakstot iekārtā izmantotās vielas un maisījumus.
Būtisko informāciju, piemēram, produkta identifikatorus, bīstamības klasifikāciju, sastāvu, koncentrāciju,
fizikāli ķīmiskās īpašības utt. (SDS 1., 2., 3. un 9. iedaļu) var viegli aizpildīt tabulā vai datubāzē un iesniegt kā
daļu no pieteikuma dokumentiem.
Operators var pievienot jebkuru citu ar vielu vai maisījumu saistītu informāciju (t.i., ķimikālijas funkciju
procesā, piegādātāja informāciju, SDS saņemšanas datumu, reglamentējošo statusu, informāciju, kas saistīta
ar citiem tiesību aktiem, utt.), kas viņam noderēs, uzraugot ar ķimikāliju saistīto informāciju arī attiecībā
uz citiem mērķiem. Šim nolūkam, meklējot papildu informāciju, var izmantot ECHA izplatīšanas portālu.
2. papildinājumā ir sniegts šādas tabulas piemērs.

2. Apraksts:
c)
d)
e)
f)
g)

iekārtas emisiju avoti;
attiecīgā gadījumā — pamatziņojums saskaņā ar 22. panta 2. punktu;
paredzamo iekārtas emisiju raksturs un apjomi katrā vidē; kā arī
būtiskas emisiju ietekmes uz vidi identifikācija;
plānotie pasākumi emisiju monitoringam vidē.

Bīstamības klasifikācija un ekoloģiskā informācija SDS 2. un 12. iedaļā var noderēt to ķīmisko vielu un
maisījumu identificēšanai, kas ir visbūtiskākie vides aizsardzības aspektā. Fizikālās un ķīmiskās īpašības, kas
aprakstītas SDS 9. iedaļā, var sniegt arī norādes par emisiju maršrutu (piemēram, "gāze" vai "smalks pulveris"
attieksies uz emisijām gaisā). Līdzīgs padoms dažādās SDS iedaļās (piemēram, 7. vai 8. iedaļā) saistībā ar
putekļu veidošanos var liecināt par iespējamām emisijām gaisā.
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3. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 2. IEDAĻAS
KLASIFIKĀCIJAS INFORMĀCIJA

4. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 8. IEDAĻAS
ROBEŽLIELUMI UN IETEIKUMS ATTIECĪBĀ UZ PUTEKĻU VEIDOŠANOS.
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5. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 12. IEDAĻAS
EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Papildus SDS sniegtajiem datiem arī iedarbības scenārijā iekļautā informācija, piemēram, iztukšošanas
informācija vai izdalīšanās ātrums, var palīdzēt, aplēšot vielas izdalīšanos dažādos vides nodalījumos.
Tas jo īpaši var noderēt, ja uzņēmumam nav pieejami mērījumu dati, kad tas piesakās atļaujas saņemšanai
(piemēram, jaunai iekārtai).
Tomēr, lai pilnībā izprastu sniegto informāciju, jāņem vērā (izmērīto vai modelēto) datu avots.
Informācijas apkopošana var palīdzēt arī noteikt, vai viela jāņem vērā, plānojot pamatziņojumu vai
monitoringa pasākumus.

19
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6. ATTĒLS. FRAGMENTS NO GES2: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE: NIĶEĻA HLORĪDS — ELEKTROLĪZE, NIĶEĻA GALVANOPLASTIKA, NIĶEĻA GALVANIZĀCIJA BEZ ELEKTRĪBAS

3. Apraksts:
g) paredzētā tehnoloģija un pārējās metodes, lai novērstu vai — gadījumos, kad tas nav iespējams —
samazinātu emisijas no iekārtas;
Informācija par izmantošanas apstākļiem un riska pārvaldības pasākumiem, kas aprakstīti paplašinātajās
drošības datu lapās (SDS ar pielikumā pievienotiem iedarbības scenārijiem), var papildināt citus informācijas
avotus (piemēram, BREF dokumentu) iekārtas aprakstā, jo īpaši pieprasot atļauju darbības sākumā vai,
piemēram, atjauninot atļauju, lai iekļautu tajā jaunu procesu.
Piemēram, iedarbības scenārijs var uzrādīt tehniskos apstākļus vai organizatoriskos pasākumus (piemēram,
personāla mācības), lai varētu novērst vai ierobežot iztukšošanos, emisijas un izdalīšanos vidē. Vienlaikus,
operators var pārbaudīt, vai izvēlētā tehnoloģija atbilst iedarbības scenārijā ieteiktajai tehnoloģijai.

7. ATTĒLS. FRAGMENTS NO GES10: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE — NIĶEĻA ELEKTROLĪZE UN NIĶEĻA
GALVANOPLASTIKA

4. Apraksts:
h) pasākumi iekārtā radušos atkritumu novēršanai, sagatavošanās atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un
reģenerācijai;
Operatoram jāiepazīstas ar SDS 13. iedaļu, lai rastu norādījumus par pienācīgu atkritumu pārvaldību vai
atbilstošām vielas vai maisījuma atkritumu pārstrādes metodēm. Vajadzības gadījumā jāsniedz arī ieteikumi
par piesārņotā iepakojuma attīrīšanas metodēm.
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8. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA BRIKEŠU SDS 13. IEDAĻAS

9. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA HLORĪDA SDS 13. IEDAĻAS

Iedarbības scenārijā ir iekļauta arī iedaļa par apstākļiem un pasākumiem, kas saistīti ar atkritumu pārstrādi.
Šī informācija dažkārt satur arī ieteikumus reģenerācijai vai pārstrādei, un tā var noderēt, aprakstot iekārtā
izmantotos pasākumus.

10. ATTĒLS. FRAGMENTS NO GES10: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE — NIĶEĻA ELEKTROLĪZE, NIĶEĻA
GALVANOPLASTIKA UN GES2: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE — NIĶEĻA HLORĪDS — ELEKTROLĪZE,
GALVANOPLASTIKA, GALVANIZĀCIJA BEZ ELEKTRĪBAS
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5.

Apraksts:
k) kopsavilkums par galvenajām paredzēto tehnoloģiju, metožu un pasākumu alternatīvām, kuras
iesniedzējs ir izvērtējis;

Informācija, kas iekļauta iedarbības scenārijā, var norādīt vairākas risku kontroles metodes. Uzņēmums var
izmantot vienu no tām un raksturot pārējās kā alternatīvas tehnoloģijas.

11. ATTĒLS. FRAGMENTS NO GES2: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE — NIĶEĻA HLORĪDS — ELEKTROLĪZE,
GALVANOPLASTIKA, GALVANIZĀCIJA BEZ ELEKTRĪBAS

Ja uz kādām vielām, ko izmanto operators, attiecas regulatīvā riska pārvaldības procedūra saskaņā ar
REACH (jo īpaši licencēšana vai ierobežošana), alternatīvu analīze var būt pieejama licences pieteikuma
dokumentācijā vai ierobežošanas dokumentācijā.
Šai informācijai var piekļūt no ECHA tīmekļa vietnes:
• licences pieteikums http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Tieši no pašreizējo konsultāciju saraksta vai, izmantojot saiti uz
"Apstiprinātie atzinumi un iepriekšējās konsultācijas par licences pieteikumiem".
• Ierobežošana http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Tieši no pašreizējo konsultāciju
saraksta vai, izmantojot saiti uz "Apstiprinātie atzinumi".
Tomēr tas der tikai vielām, uz kurām attiecas minētie konkrētie pasākumi. Papildu informācija ir pieejama
BREF dokumentos rūpniecības nozarei. Arī publiskās tīmekļa vietnes, piemēram, aizstāšanas atbalsta portāls
(http://www.subsport.eu/), var atvieglot bīstamo vielu alternatīvu meklēšanu.
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7. Riska novērtējums saistībā ar CAD un CMD
Atgādinājums. Šī iedaļa nav paredzēta norādījumiem par to, kā veikt riska novērtējumu, bet lai parādītu, kur
var izmantot REACH informāciju, lai atvieglotu šo procesu.
71

DARBA DEVĒJA JURIDISKIE PIENĀKUMI

Darba devējam ir pienākums noteikt un novērtēt riskus, ko bīstamās ķimikālijas izraisa darba ņēmējiem.
Šāds risku izvērtējums un profilaktiskie pasākumi jāveic pirms jebkuras jaunas darbības sākšanas un regulāri
jāatjaunina. Pamudinājums pārskatīt novērtējumu ir arī monitoringa rezultāti (veselības, iedarbības vai
tehniskajā jomā), kas liecina par bīstamām vai būtiskām izmaiņām darba apstākļos ("būtiskas izmaiņas"
saskaņā ar CAD, "jebkādas izmaiņas apstākļos, kas var iespaidot darba ņēmēju pakļaušanu ķimikāliju
iedarbībai" saskaņā ar CMD). Tas attiecas arī uz tādām izmaiņām kā jauna klasifikācija saskaņā ar CLP, kuras
rezultātā vielu klasificē kā kancerogēnu vai mutagēnu.
CAD 4. panta 1. punkts, 4. panta 3. punkts un 4. panta 4. punkts sniedz šādus norādījumus:

4. pants. Bīstamo ķimikāliju riska noteikšana un vērtējums
1. Veicot Direktīvas 89/391/EEK 6. panta 3. punktā un 9. panta 1. punktā noteiktos pienākumus, darba
devējam vispirms jānosaka, vai darba vietā atrodas jebkādas bīstamas ķimikālijas. Ja tā, viņam jāizvērtē
jebkādu risku darba ņēmēju drošībai un veselībai, ko rada šo bīstamo ķimikāliju klātbūtne, ņemot vērā
šādus faktorus:
• to bīstamās īpašības,
• piegādātāja sniegto informāciju attiecībā uz drošību un veselību (piemēram, attiecīgā drošības datu lapa
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006)15,
• pakļaušanas riskam līmeni, veidu un ilgumu,
• ar šādām vielām veicamā darba apstākļus, iekļaujot to apjomu,
• jebkādas arodekspozīcijas robežas vērtības vai bioloģiskā limita vērtības, kuras noteiktas attiecīgajā
dalībvalstī,
• veikto vai veicamo preventīvo pasākumu sekas,
• ja iespējams, secinājumus no jau veiktās medicīniskās uzraudzības.
Darba devējs iegūst papildu informāciju, kas nepieciešama riska novērtēšanai, no piegādātāja vai citiem
iespējami pieejamiem avotiem. Attiecīgajos gadījumos šai informācijai jāsatur lietotājiem draudošā riska
vērtējums, kas noteikts, pamatojoties uz ES tiesību aktiem par ķimikālijām.

3. Noteiktas darbības uzņēmumā vai iestādē, piemēram, apkope, attiecībā uz ko ir paredzams, ka pastāv
būtisks pakļaušanas iedarbībai potenciāls, vai kas var radīt kaitīgu ietekmi uz drošību un veselību citu
iemeslu dēļ, pat tad, ja veikti visi tehniskie pasākumi, ir iekļaujamas riska vērtējumā.
4. Attiecībā uz darbībām, kas saistītas ar pakļaušanu bīstamu ķimikāliju iedarbībai, risks jānovērtē, ņemot
vērā risku, kuru rada visas šādas ķimikālijas to savstarpējā kombinācijā.
Turklāt CMD 3. panta 3. punkts un 3. panta 4. punkts paredz:

3. pants. Darbības joma — riska noteikšana un novērtēšana
3. Novērtējot risku, vērā ņem visus citus iedarbības ceļus, piemēram, absorbciju ādā un/vai caur to.
4. Veicot riska novērtējumu, darba devēji īpašu uzmanību pievērš ietekmei uz īpašam riskam pakļauto darba
ņēmēju veselību vai drošību un cita starpā ņem vērā to, vai šādus darba ņēmējus ir vēlams nenodarbināt
zonās, kur tie var nonākt saskarē ar kancerogēniem vai mutagēniem.
15 REACH regula
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Vispārīga piezīme.
Būtiski atzīmēt, ka riska novērtējums jāveic jebkurai bīstamai ķimikālijai, kas sastopama darbavietā.
Saskaņā ar CAD 2. panta a) punktu "ķimikālija" nozīmē jebkuru ķīmisku elementu vai savienojumu, atsevišķi
vai piemaisījuma veidā, kas sastopams savā dabiskajā stāvoklī vai ir radīts, lietots vai atbrīvots, iekļaujot
atbrīvošanos no atkritumiem, jebkuras darba aktivitātes rezultātā, neatkarīgi no tā, vai tas tiek vai netiek
radīts ar nodomu un tiek vai netiek piedāvāts tirgū. Šī definīcija ir plašāka nekā vielas definīcija REACH, tādēļ
REACH informācija neattieksies uz visām ķimikālijām, kas sastopamas darbā, piemēram, tādām procesā
radītām vielām kā putekļi.
Svarīgi arī atzīmēt, ka SDS un ES satur informāciju par atsevišķām vielām vai maisījumiem, bet darbavietas
riska novērtējums jāveic attiecībā uz visām bīstamajām ķimikālijām to savstarpējā kombinācijā.
Turklāt jau esošā darbavietā, kur izmanto vairākas bīstamas ķimikālijas, konkrētie apstākļi var precīzi
neatbilst visiem un katram apstāklim, kas aprakstīts SDS un ES. Uzņēmumam jāizprot, vai tā process un
veiktie piesardzības pasākumi atbilst tiem, kas minēti attiecīgos ES, un jāizstrādā metode, kā izpildīt
dažādos pienākumus:
• veicot kombinētu riska novērtējumu attiecībā uz visām klātesošajām bīstamajām ķimikālijām;
• meklējot riska pārvaldības pasākumus, kas piemēroti dažādiem procesā paredzētiem uzdevumiem.
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ES līmenī nav saistošu noteikumu par to, kā veicams riska novērtējums darbavietā; tomēr Eiropas Komisija
1996. gadā ir izdevusi "Norādījumi riska novērtējumam darbā"16. Tie ir norādījumi dalībvalstīm, kurus var
izmantot vai pielāgot pēc vajadzības, lai sniegtu ieteikumus par to, kā veikt riska novērtējumu darbavietā.
2005. gadā Eiropas Komisija izdeva arī "Nesaistošas praktiskas vadlīnijas par darba ņēmēju veselības un
drošības aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar ķimikālijām darbā"17. Šo praktisko vadlīniju mērķis ir palīdzēt
dalībvalstīm izstrādāt valsts politiku un veicināt atbilstību to noteikumiem par darba ņēmēju veselības un
drošības aizsardzību.
Daudzas valsts iestādes ir izstrādājušas pašas savas vadlīnijas un rīkus darba devēju atbalstam.
Minētajos dokumentos tiek piedāvāta šāda riska novērtēšanas metode:
1.
2.
3.
4.
5.

Bīstamības un risku apzināšana
Risku novērtēšana un sakārtošana prioritārā secībā
Lēmuma pieņemšana par profilaktisku darbību risku novēršanai vai kontrolei
Rīcība profilaktisku un aizsardzības pasākumu izstrādei
Novērtējuma monitorings un pārskatīšana, nodrošinot tā regulāru atjaunināšanu

Lielākajā daļā esošo uzņēmumu šie pasākumi ietilpst vides, veselības un drošības (EHS) funkcijā, un termiņš
novērtējuma pārskatīšanai tiek noteikts iekšējā kārtībā. Kā iepriekš minēts, REACH atbalsta jaunas
informācijas par vielām radīšanu, pēc tam paziņojot to pakārtotajiem lietotājiem. REACH pienākumiem, kas
pakārtotajiem lietotājiem (skatīt 2. tabulu) jāpilda saistībā ar drošības datu lapām un iedarbības scenārijiem,
ir pašiem savs grafiks. Tas ievieš jaunu elementu darbavietas riska novērtējuma pakāpeniskajā pieejā un
uzņēmuma iekšējā pārskatīšanas ciklā.
Pakārtotajiem lietotājiem/operatoriem jānovērtē ienākošā jaunā informācija, jānosaka, kādas darbības
jāveic, lai nodrošinātu atbilstību REACH, jāapzina jebkura šo darbību ietekme uz CAD/CMD pienākumiem un
vajadzības gadījumā arī atbilstoši jārīkojas.
Piemēram, izmaiņas vielas bīstamības klasifikācijā var paredzēt izmaiņas riska pārvaldības pasākumos,
ko ražotnē izmanto izdalīšanās samazināšanai. Tām jārosina riska novērtējuma pārskatīšana attiecībā uz
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/lv/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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procesiem, kuros vielu izmanto, pirms šo izmaiņu veikšanas. Šādā pārskatīšanā jāņem vērā riska pārvaldības
pasākumi, kas minēti iedarbības scenārijā.
Minētā pārskatīšana, kuru vajadzības gadījumā atbalsta monitorings vai mērījumi, atvieglo pastāvīgo
pienākumu, kas paredz, ka tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, kas izstrādāti iedarbības uz
darba ņēmējiem novēršanai, arī turpmāk jānodrošina bīstamo ķimikāliju radītā riska pietiekama kontrole.
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Drošības datu lapas un iedarbības scenāriji (ja attiecināms), ko nodrošina ķimikāliju piegādātāji, satur daudz
noderīgas informācijas, kura atvieglo to riska novērtēšanas daļu, kas veltīta bīstamām ķimikālijām.
1. posms. Bīstamības un risku apzināšana
Kā norādīts norādījumos par riska novērtēšanu darbavietā, pirmais posms paredz meklēt darbavietā vielas,
kuras var apdraudēt cilvēku veselību, un apzināt darba ņēmējus, uz kuriem tās var iedarboties.
Drošības datu lapā turpmāk minētās iedaļas palīdzēs apzināt, kuras ir cilvēku veselībai visbīstamākās vielas
vai maisījumi, kas var ietekmēt iedarbību, un vai ir kādas īpašas darba ņēmēju grupas, kurām vajadzīga
papildu aizsardzība (piemēram, novēršot to ķimikāliju iedarbību uz grūtniecēm, kas var kaitēt nedzimušajam
bērnam vai rada šādas aizdomas).
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2. iedaļa. Bīstamības klasifikācija, marķējuma elementi un bīstamības apzīmējumi

12. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA BRIKEŠU SDS 2. IEDAĻAS

Informācija par citiem apdraudējumiem, kas nepamato 2.3. apakšiedaļā minēto klasifikāciju, arī var būt
būtiska.
8.1. iedaļa. Robežlielumi iedarbībai uz cilvēkiem (kontrolparametri)

13. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA BRIKEŠU SDS 8. IEDAĻAS
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9. iedaļa. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

14. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA BRIKEŠU SDS 9. IEDAĻAS

11. iedaļa. Toksiskuma informācija un precīzs apraksts par toksiskuma simptomiem un ietekmi, ko var radīt
ķimikāliju iedarbība

15. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA BRIKEŠU SDS 11. IEDAĻAS
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SDS 3. iedaļa arī sniegs papildu informāciju par ķimikālijas sastāvu un sniegs informāciju par maisījumā
ietilpstošo dažādo sastāvdaļu klasifikāciju.

16. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA VANNAS ŠĶĪDUMA SDS 3. IEDAĻAS

Apdraudējums var rasties arī no reakcijām, kas notiek starp ķimikālijām vai noteiktos apstākļos. Informācija
par ķimikālijas stabilitāti un reaģētspēju ir atrodama SDS 10. iedaļā, un dažkārt informācija par nesaderību ir
iekļauta arī 7.2. iedaļā.
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17. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA BRIKEŠU SDS 10. IEDAĻAS

18. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA BRIKEŠU SDS 7. IEDAĻAS

Iedarbības scenārija ievadiedaļas apraksts par darba ņēmējiem būtiskiem scenārijiem attiecas uz dažādiem
uzdevumiem, ko šie darba ņēmēji pilda, izmantojot attiecīgo vielu. Tas palīdzēs apzināt visus darba ņēmējus,
kuri rīkojas ar ķimikāliju un tādēļ var būt pakļauti tās iedarbībai.

19. ATTĒLS. FRAGMENTS NO GES10: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE: NIĶEĻA METĀLS — NIĶEĻA ELEKTROLĪZE UN
NIĶEĻA GALVANOPLASTIKA

29
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2. posms. Risku izvērtēšana
Novērtējot riskus, jāapsver un jāvērtē iedarbības varbūtība un ietekmes smagums.
Ietekmes smagums būs atkarīgs no ķimikāliju būtiskajām īpašībām un iespējamās mijiedarbības ar citām
bīstamām ķimikālijām, ko izmanto tajā pašā laikā.
REACH informācija par ķimikālijas būtiskajām īpašībām un iespējamo mijiedarbību un nesaderību ir iepriekš
aprakstīta 1. posmā.
Varbūtība, ka iedarbība faktiski iestāsies, būs atkarīga no:
•
•
•
•

lietošanas ievirzes (izlietotā apjoma, lietošanas ilguma, biežuma utt.);
vispārīgās darba organizācijas;
izmantotajām iekārtām un tehnoloģijas;
darba procedūrām.

SDS 7. iedaļa sniedz ieteikumus par drošu pārkraušanu un uzglabāšanu, un SDS 8.2. iedaļa raksturo
pietiekamu iedarbības kontroli (inženiertehniskos kontroles pasākumus un individuālos aizsardzības
līdzekļus).

20. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 7. UN 8.2. IEDAĻAS

21. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 7. UN 8.2. IEDAĻAS
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Turklāt iedarbības scenārija 2. iedaļa sniedz informāciju par izmantošanas apstākļiem un riska pārvaldības
pasākumiem, kas nodrošina pietiekamu riska kontroli konkrētam vielas lietošanas veidam. Šī informācija ir
cieši saistīta ar lietošanas veidu un iekārtu/tehnoloģiju parametriem.

22. ATTĒLS. FRAGMENTI NO GES4: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE: NIĶEĻA SULFĀTS — NIĶEĻA ELEKTROLĪZE, NIĶEĻA GALVANOPLASTIKA, NIĶEĻA GALVANIZĀCIJA BEZ ELEKTRĪBAS

3. posms. Lēmuma pieņemšana par preventīvu rīcību
Pēc uzņēmumā izmantoto ķimikāliju riska novērtējuma 1. un 2. posma tiks apzināti un novērtēti vairāki
konkrēti riski. Lai izvēlētos atbilstošus pasākumus šo risku novēršanai vai kontrolei, uzņēmumam būs:
• jāizvērtē informācija, kas SDS un ES sniegta par katru ķimikāliju, un
• jālemj par riska pārvaldības pasākumiem, kas piemēroti dažādiem uzdevumiem un vielām, ko izmanto
procesā, tostarp par procesa radītiem riskiem.
Informācija, kas iedarbības scenārijā sniegta ar nosaukumu "Vadlīnijas pakārtotam lietotājam par
novērtējumu, vai viņš strādā atbilstoši ES noteiktajām prasībām", var ietvert pieļaujamās elastības robežas,
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pārbaudot, vai vielas lietošanas apstākļi darbavietā atbilst apstākļiem, kas ieteikti iedarbības scenārijā, vai
saiti uz vietni, kurā šādu mēroga ieteikumu var iegūt. Tā palīdzēs nodrošināt pietiekamu aizsardzības līmeni
cilvēku veselībai un videi.

23. ATTĒLS. IEDARBĪBAS SCENĀRIJA 4. IEDAĻAS SATURA HIPOTĒTISKS PIEMĒRS ŠO PIEMĒRU IR SAGATAVOJUSI
ECHA, UN TĀ FORMĀTS ATBILST IEDARBĪBAS SCENĀRIJA VEIDNĒM18.

Tāpat, arī pirmās palīdzības līdzekļi, kas minēti SDS 4. iedaļā (tostarp pretlīdzekļi, kontrindikācijas vai tūlītēja
ārstēšana, kas jānodrošina darbavietā), būs īpaši noderīgi, lai varētu samazināt ietekmi nejaušas iedarbības
gadījumā.

24. ATTĒLS. FRAGMENTS NO DZĒSTO KAĻĶU SDS 4. IEDAĻAS

18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Darba ņēmēju informēšana un apmācība
81

DARBA DEVĒJA JURIDISKIE PIENĀKUMI

IED īpaši neprasa, lai operatori apmācītu darba ņēmējus, taču BREF dokuments "Metālu un plastmasu virsmas
apstrāde" paredz personāla apmācību, informēšanu un kompetenci kā daļu no labākās pieejamās metodes
vides pārvaldības aspektā, lai sekmētu iekārtas vispārējo nekaitīgumu videi.
Saistībā ar vispārīgo pienākumu nodrošināt darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību ikvienā ar darbu
saistītā aspektā darba devējam ir pienākums nodrošināt atbilstošu apmācību drošības un veselības jomā, jo
īpaši sniedzot darba ņēmējiem informāciju un norādījumus19.
CAD (8. panta 1. punkts) un CMD (11. pants) nosaka, kāda veida informācija, norādījumi un apmācība
jānodrošina darba ņēmējiem un/vai viņu pārstāvjiem un kā un kādā veidā šī informācija jāsniedz. Minētie
panti arī norāda, kad šī informācija, norādījumi un apmācība jāatjaunina vai jāatkārto. Ir pienākums nodrošināt
drošības datu lapu pieejamību darba ņēmējiem un/vai viņu pārstāvjiem.

CAD 8. pants "Darba ņēmēju informēšana un apmācība"
1. Neskarot Direktīvas 89/391/EEK 10. un 12. pantu, darba devējs nodrošina, lai darba ņēmēji un/vai viņu
pārstāvji būtu nodrošināti ar:
• datiem, kas iegūti saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu, un turpmāku informāciju par jebkurām lielākām
pārmaiņām darba vietā, kas nosaka izmaiņas šajos datos,
• informāciju par darba vietā sastopamajām bīstamajām ķimikālijām, piemēram, par šo ķimikāliju
noteikšanu, risku drošībai un veselībai, attiecīgās arodekspozīcijas robežas vērtību un citiem
normatīvajiem noteikumiem,
• apmācību un informāciju par attiecīgajiem piesardzības pasākumiem un par veicamo darbību, lai
aizsargātu sevi un citus darba ņēmējus darba vietā,
• pieeju jebkurai drošības datu lapai, ko sniedz piegādātājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006
31. pantu;
un, lai šī informācija:
• tiktu sniegta veidā, kas ir atbilstīgs riska vērtējuma rezultātam saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu. Tā
var būt gan kā mutisks paziņojums, gan kā individuāla instruktāža un apmācība, ko papildina rakstveida
informācija atkarībā no tā riska būtības un pakāpes, kuru atklāj minētajā pantā prasītais vērtējums,
• tiktu aktualizēta, ņemot vērā apstākļu izmaiņas.

2. Ja tilpnes un cauruļvadi darbā lietotajām bīstamajām ķimikālijām nav marķēti saskaņā ar attiecīgajiem
Kopienas tiesību aktiem par ķimikāliju marķēšanu un par drošības zīmēm darba vietā, darba devējs,
neierobežojot iepriekš minētajos tiesību aktos paredzētās atkāpes, nodrošina, lai šo tilpņu un cauruļvadu
saturs, kā arī šā satura īpatnības un jebkāds ar to saistītais apdraudējums būtu skaidri identificējami.
3. Dalībvalstis var veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba devēji, vēlams, no ražotāja
vai piegādātāja, pēc pieprasījuma var saņemt visu informāciju par bīstamajām ķimikālijām, kas vajadzīga šīs
direktīvas 4. panta 1. punkta piemērošanai, ciktāl Regula (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008
neiekļauj pienākumu sniegt informāciju.
CMD 11. pants "Darba ņēmēju informēšana un apmācība"
1. Darba devējs veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji un/vai darba ņēmēju pārstāvji
uzņēmumā vai iestādē, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, saņem pietiekamu un piemērotu apmācību,
19 Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un
veselības aizsardzību darbā.
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jo īpaši informācijas un instrukciju veidā:
a)
b)
c)
d)
e)

par potenciālajiem veselības apdraudējumiem, tostarp par papildu risku tabakas lietošanas dēļ;
par piesardzības pasākumiem, kas veicami, lai nepieļautu pakļaušanu iedarbībai;
par higiēnas prasībām;
par aizsarglīdzekļu un aizsargtērpu lietošanu;
par darba ņēmēju, tai skaitā glābšanas darba ņēmēju, rīcību negadījumu laikā un rīcību, lai tos
nepieļautu.

Apmācību:
• pielāgo, ņemot vērā jaunu vai citādu risku, un
• vajadzības gadījumā periodiski atkārto.

2. Darba devēji informē darba ņēmējus par iekārtām un saistītiem konteineriem, kuros ir kancerogēni vai
mutagēni, nodrošina, ka visi konteineri, iepakojumi un iekārtas, kuros ir kancerogēni vai mutagēni, ir skaidri
un salasāmi marķēti, un uz tiem ir skaidri redzamas brīdinājuma un bīstamības zīmes.
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Atgādinājums. Šī iedaļa nav paredzēta norādījumiem par to, kā organizēt vai vadīt apmācību, bet lai parādītu,
kur var izmantot REACH informāciju, lai atbalstītu šo darbību.
Kā iepriekš minēts, saskaņā ar CAD ir pienākums nodrošināt drošības datu lapu pieejamību darba ņēmējiem
un/vai viņu pārstāvjiem. Turklāt viens no operatora pamatpienākumiem saskaņā ar IED ir veikt nepieciešamos
pasākumus avāriju novēršanai un to ietekmes ierobežošanai.
Drošības datu lapas un iedarbības scenāriji satur informāciju, ko var izmantot, plānojot un strukturējot darba
ņēmēju mācības, lai uzlabotu ķīmisko drošību, samazinātu avārijas un ierobežotu to ietekmi.
Darba devējam jālemj, kāds ir atbilstošais nepieciešamās detalizācijas līmenis un kādā veidā šīs mācības
jāorganizē, taču var būt lietderīgi diferencēt mācības normāliem darba apstākļiem no mācībām, reaģējot uz
avārijām.
8.2.1

Normāli darba apstākļi

SDS 16. iedaļa sniedz vispārīgus ieteikumus par visām darbiniekiem nepieciešamajām mācībām, lai
nodrošinātu cilvēku veselības un vides aizsardzību.

25. ATTĒLS. FRAGMENTS NO DZĒSTO KAĻĶU SDS 16. IEDAĻAS
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SDS 2. iedaļā norāda vielu vai maisījumu bīstamību un atbilstošu ar šādu bīstamību saistītu brīdinājuma
informāciju. Marķējuma elementi palīdz lietotājiem no pirmā acu uzmetiena atpazīt galvenos apdraudējumus
un aizsargpasākumus. Mācības ir īpaši nepieciešamas, lai pārliecinātos, ka darba ņēmēji atpazīst un izprot
jaunās bīstamības klases, piktogrammas, bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus, kas
ieviesti ar CLP.

26. ATTĒLS. FRAGMENTI NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 2.1. UN 2.2. IEDAĻAS

Pārkraušanas un uzglabāšanas norādījumiem 7. iedaļā, kas saistīti ar aizsardzību pret iedarbību SDS
8.2. iedaļā un deponēšanas apsvērumiem 13. iedaļā, jābūt pamatā veidam, kā darba ņēmēji droši rīkojas ar
ķimikālijām normālos darba apstākļos.
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27. ATTĒLS. FRAGMENTS NO DZĒSTO KAĻĶU SDS 7. IEDAĻAS

28. ATTĒLS. FRAGMENTS NO DZĒSTO KAĻĶU SDS 8.2. IEDAĻAS

29. ATTĒLS. 27. ATTĒLS. FRAGMENTS NO DZĒSTO KAĻĶU SDS 13. IEDAĻAS

Iedarbības scenārijā iedaļa, kas apraksta lietošanas apstākļus, kuri ietekmē iedarbību, satur svarīgu
informāciju, kas saistīta ar videi nekaitīgas lietošanas apstākļiem (dažkārt ar nosaukumu "Videi nekaitīgais
scenārijs"). Šī informācija var noderēt mācību nolūkiem.
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30. ATTĒLS. FRAGMENTI NO GES4: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE — NIĶEĻA SULFĀTS — NIĶEĻA ELEKTROLĪZE,
NIĶEĻA GALVANOPLASTIKA UN NIĶEĻA GALVANIZĀCIJA BEZ ELEKTRĪBAS — 2.1. IEDARBĪBAS UZ VIDI KONTROLE

Tāpat, iedaļa, kas apraksta lietošanas apstākļus, kuri ietekmē iedarbību uz darba ņēmējiem, satur svarīgu
informāciju, kas saistīta ar drošas lietošanas apstākļiem, kurus var iekļaut mācību pasākumos.
Šī informācija dažkārt tiek sniegta ar nosaukumu "Darba ņēmējiem nekaitīgais scenārijs".
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31. ATTĒLS. FRAGMENTS NO GES4: METĀLA VIRSMAS APSTRĀDE — NIĶEĻA SULFĀTS — NIĶEĻA ELEKTROLĪZE,
NIĶEĻA GALVANOPLASTIKA UN NIĶEĻA GALVANIZĀCIJA BEZ ELEKTRĪBAS — 2.2. IEDARBĪBAS UZ DARBA
ŅĒMĒJIEM KONTROLE, ATBALSTOT 4.2. IEDARBĪBAS SCENĀRIJU

8.2.2

Reaģēšana uz avārijām (iedarbība, ugunsgrēks un noplūde)

Pirmās palīdzības pasākumi, kas aprakstīti SDS 4. iedaļā, ir svarīgi, lai varētu samazināt avārijas iedarbības
ietekmi uz cietušo, taču dažkārt arī uz personu, kura sniedz pirmo palīdzību.
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32. ATTĒLS. FRAGMENTS NO FLUORŪDEŅRAŽSKĀBES SDS 4. IEDAĻAS

Mācību laikā ir svarīgi uzsvērt SDS 5. iedaļā minētos nepiemērotos ugunsdzēsības līdzekļus un īpašos
apdraudējumus, ko ķimikālija rada ugunsgrēka gadījumā. Var sniegt arī papildu norādījumus par atliekvielu
deponēšanu. Tie palīdzēs samazināt ietekmi un novērst bīstamās reakcijas, dzēšot uguni saistībā ar
ķimikālijām.

33. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 5. IEDAĻAS
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Nejaušas izdalīšanās pasākumi, kas minēti SDS 6. iedaļā, arī satur informāciju par individuālās drošības
pasākumiem, izmantojamajiem aizsardzības līdzekļiem un nepieciešamajiem vides aizsardzības pasākumiem,
darbojoties ar nejaušām noplūdēm vai sūcēm. Šis ieteikums noderēs, lai varētu samazināt nejaušas
izdalīšanās ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

34. ATTĒLS. FRAGMENTS NO FLUORŪDEŅRAŽSKĀBES SDS 6. IEDAĻAS
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9. Ikdienas darbību riska pārvaldība
Riska pārvaldība ir daļa no parastajām ikdienas darba darbībām un IED, CAD un CMD galvenais aspekts.
Mērķis ir nodrošināt, lai šīs darbības tiktu veiktas tā, ka riski vispirms tiek novērtēti un pēc tam kontrolēti.
Būtisks papildu pasākums ir pārliecināties, ka šis novērtējums tiek regulāri pārskatīts un pēc vajadzības
atjaunināts. Parasti pārskatīšanu ierosina arī izmaiņas procesā, gandrīz notikušas nelaimes vai negadījumi.
Pārskatīšanu var ierosināt arī jauna informācija, kas tiek sniegta SDS un ES. Piemēram, izmaiņas vielas vai
maisījuma bīstamības klasifikācijā var radīt lielu ietekmi uz riska pārvaldības pasākumiem un paredzēt riska
novērtējuma vai pat vides atļaujas atjaunināšanu. Arī izmaiņas iedarbības scenārijos var radīt līdzīgu ietekmi.
Kad drošības datu lapa (un iedarbības scenārijs, ja attiecināms) ir nodots pakārtotajam lietotājam, vieglākais
veids, kā noskaidrot, vai šis dokuments ir pārskatīta redakcija, ir pārbaudīt SDS pirmo lapu, kurā jānorāda
pārskatīšanas informācija.
SDS 16. iedaļa satur norādi par to, vai iepriekšējā SDS redakcijā ir izdarītas izmaiņas. Tas palīdzēs
noskaidrot, vai izmaiņas, kas izdarītas SDS, kaut kādā veidā ietekmē riska pārvaldību. Arī tad, kad norādītās
izmaiņas nav pietiekami skaidras, varat lūgt papildu paskaidrojumus piegādātājam.

35. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 1. IEDAĻAS

36. ATTĒLS. FRAGMENTS NO NIĶEĻA SULFĀTA SDS 16. IEDAĻAS
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Izmaiņu norādīšanas veids 16. iedaļā var būt dažāds. Iepriekš minētajā piemērā piegādātājs izvēlējās
pasvītrot dokumentā izmainītās daļas. Cits piemērs ir minēts šeit.

37. ATTĒLS. FRAGMENTS NO DZĒSTO KAĻĶU SDS 16. IEDAĻAS

Lai efektīvi apstrādātu saņemto informāciju, var būt lietderīgi sastādīt atsauču sarakstu par informācijas
izmantošanu. Šāds saraksts palīdz apzināt, kādu informāciju kuram juridiskajam pienākumam var izmantot.
Informācijai mainoties, ir vieglāk izsekot ietekmei un izdarīt attiecīgas izmaiņas. 3. papildinājumā ir sniegts
šāda saraksta piemērs.
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1. papildinājums. Terminu saraksts
Gala lietotājs
Dalībnieks vai struktūra, kas izmanto vielas vai preparātus rūpnieciskās vai profesionālās darbībās
(piemēram, nav patērētājs vai izplatītājs) un nepiegādā tos tālāk citiem pakārtotiem lietotājiem.
Maskēšana
Maskēšanu izmanto lielākajā daļā visu metāla apdares darbību, kurās procesam jāiedarbojas tikai uz
sastāvdaļas īpaši definētām virsmas zonām.
Ekranēšana
Ekranēšanu izmanto, lai novirzītu pārmērīgu strāvu no zonām ar augstu strāvas blīvumu, tādējādi novēršot
pārlieku nogulsnēšanos.
Galvanizācijas statīvs
Statīvs vai spīles ir elektrību vadoša ierīce, kas galvanizācijas cikla laikā notur daļas fiksētā pozīcijā. To
vadītspējai jābūt augstai, jo ir nepieciešams šīs daļas elektriski savienot ar kopnes pārvadu un līdzstrāvas
barošanas avotu. Visa virsma, izņemot kontaktzonas, parasti tiek pārklāta ar ķīmiski izturīgu un izolējošu
plastmasu.
Karteris
Bedre vai rezervuārs, ko izmanto šķidrumu notecināšanai vai uztveršanai.

2. papildinājums. Ķīmiskās informācijas kopsavilkuma tabula
Tas ir tabulas paraugs, kādu uzņēmums var sagatavot, lai apkopotu daļu no pamatinformācijas, kas
saistīta ar uzņēmumā izmantotajām vielām un maisījumiem. 6. ailē ir iekļauts uzņēmuma paša sniegts
apraksts par darbībām ar vielām. 7.–11. ailē ir attēlots veids, kādā uzņēmums piesaista savas darbības
dažādām lietošanas deskriptoru kategorijām saskaņā ar Norādījumiem par lietošanas veida aprakstu20.
Papildu informāciju var pievienot atbilstoši uzņēmuma individuālajām vajadzībām (piemēram, tās var būt
arodekspozīcijas robežvērtības, piegādātāju kontaktinformācija, SDS/ES saņemšanas datums, vielas
REACH reglamentācijas statuss21, informācija par citiem tiesību aktiem, ražotnē esošie apjomi, iepakojuma
informācija, sektorālā lietojuma kartes kodi utt.).
Šāds kopsavilkums sniegs pārskatu par izmantotajām ķimikālijām un var atvieglot izmaiņu monitoringu,
piemēram, saņemot atjauninātas drošības datu lapas un iedarbības scenārijus. Turklāt, ja nepieciešams, šo
informāciju var viegli izgūt citiem mērķiem, piemēram, IED atļaujas pieteikumam, riska novērtējumam darbā utt.

20 Publicēšanas laikā "Vadlīniju par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu" R.12. nodaļa "Lietošanas veida apraksts"
tika pārskatīta (šī publikācija gaidāma 2015. gada beigās). http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
21 Piemēram, ja viela ir iekļauta kandidātu sarakstā vai licencēšanas sarakstā utt.
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3. TABULA. ĶĪMISKĀS INFORMĀCIJAS KOPSAVILKUMA TABULA

DZĒSTIE KAĻĶI
SĒRSKĀBE

VIELAS NOSAUKUMS

NIĶEĻA METĀLS

SECIN.

VEIDS

CAS

KLASIFIKĀCIJA
(CLP REGULA)

UZŅĒMUMA PAŠA
SNIEGTAIS DARBĪBAS
APRAKSTS

Ādas sens. 1 H317
Kanc. 2 H351
Specifiska orgāna
mērķa toksicitāte
RE 1 H372
Ūdens org., hronisks
3 H412

Pārvietošana no 50 kg
kubula uz apstrādes
vannu
Apstrādājamā priekšmeta
iegremdēšana
Uzglabāšana lietošanas
starplaikā

100

Cieta viela, masīva

7440-02-0

PROCESU
KATEGORIJA
(PROC)

IZDALĪŠANĀS
VIDĒ
KATEGORIJA
(ERC)

PRODUKTU FUNKCIJU KATEGORIJA
KATEGORIJA

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Galvanizēšanas līdzeklis

SECIN.

VEIDS

CAS

KLASIFIKĀCIJA
(CLP REGULA)

UZŅĒMUMA PAŠA
SNIEGTAIS DARBĪBAS
APRAKSTS

Ādas kairin. 2, H315
Acu boj. 1 H318
Specifiska orgāna
mērķa toksicitāte
SE 3, H335

Pārvietošana no 25 kg
maisa uz ūdens apstrādes
procesu
Maisīšanas posms
Uzglabāšana lietošanas
starplaikā

100

Cieta viela,
pulveris

1305-62-0

PROCESU
KATEGORIJA
(PROC)

IZDALĪŠANĀS
VIDĒ
KATEGORIJA
(ERC)

PRODUKTU FUNKCIJU KATEGORIJA
KATEGORIJA

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH regulators

SECIN.

VEIDS

CAS

KLASIFIKĀCIJA
(CLP REGULA)

UZŅĒMUMA PAŠA
SNIEGTAIS DARBĪBAS
APRAKSTS

Ādas kairin. 1A
H314

Pārvietošana no IBC uz
ūdens apstrādes procesu
Maisīšanas posms
Uzglabāšana lietošanas
starplaikā

95–97

Šķidrums

7664-93-9

PROCESU
KATEGORIJA
(PROC)

IZDALĪŠANĀS
VIDĒ
KATEGORIJA
(ERC)

PRODUKTU FUNKCIJU KATEGORIJA
KATEGORIJA

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH regulators
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3. papildinājums. Ierosinātā informācijas lietošanas veida
atsauču saraksts
Šī tabula ir reģistrs, kurā drošības datu lapās un iedarbības scenārijos iekļautā informācija tiek piedāvāta
izmantošanai, lai veicinātu atbilstību gadījuma izpētē aprakstītajiem juridiskajiem pienākumiem.
Saņemot atjauninātu informāciju par ķimikālijām, šī tabula var palīdzēt novērtēt, vai saņemtās informācijas
izmaiņas jāņem vērā.
INFORMĀCIJAS AVOTS

IEROSINĀJUMS INFORMĀCIJAS LIETOŠANAI

Drošības datu lapa

IED atļauja, b

Pirmā lapa, virsraksts

Riska pārvaldība, ienākošās informācijas
novērtēšana

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma
apzināšana
1.1. Produkta identifikators

IED atļauja, b

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko
neiesaka izmantot

IED atļauja, b

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
1.4. Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem
2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

Riska novērtējuma 1. posms

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

IED atļauja, b
IED atļauja, c, e, f, j
Riska novērtējuma 1. posms
Darbinieka apmācība

2.2. Marķējuma elementi, W

Riska novērtējuma 1. posms
Darbinieka apmācība

2.3. Citi apdraudējumi

IED atļauja, b
Riska novērtējuma 1. posms

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

IED atļauja, b
Riska novērtējuma 1. posms

3.1. Vielas
3.2. Maisījumi
4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme — akūta un aizkavēta
4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un
īpašu aprūpi
5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

Riska novērtējuma 3. posms
Darbinieka apmācība
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INFORMĀCIJAS AVOTS

IEROSINĀJUMS INFORMĀCIJAS LIETOŠANAI

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Darbinieka apmācība

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Darbinieka apmācība

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem
5.4. Papildinformācija

Darbinieka apmācība

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

Darbinieka apmācība

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un
procedūras ārkārtas situācijām
6.2. Vides drošības pasākumi
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
6.4. Atsauces uz citām iedaļām
7. IEDAĻA. Pārkraušana un uzglabāšana

Riska novērtējuma 2. posms
Darbinieka apmācība

7.1. Piesardzības pasākumi drošai pārkraušanai
7.2. Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
8. IEDAĻA. Iedarbības kontrole/individuālā aizsardzība
8.1. Kontroles parametri

Riska novērtējuma 1. posms

OEL
DNEL
PNEC
8.2. Iedarbības kontrole

IED atļauja, c, e, f, j
Riska novērtējuma 2. posms
Darbinieka apmācība

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

IED atļauja, b
Riska novērtējuma 1. posms

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām
9.2. Cita informācija
10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja
10.1. Reaģētspēja

Riska novērtējuma 1. posms
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INFORMĀCIJAS AVOTS

IEROSINĀJUMS INFORMĀCIJAS LIETOŠANAI

10.2. Ķīmiskā stabilitāte
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās
10.5. Nesaderīgi materiāli
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti
11. IEDAĻA. Toksiskuma informācija
11.1. Informācija par toksiskuma ietekmi

Riska novērtējuma 1. posms
Riska novērtējuma 2. posms

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

IED atļauja, c, e, f, j

12.1. Toksiskums
12.2. Noturība un spēja noārdīties
12.3. Bioakumulācijas potenciāls
12.4. Mobilitāte augsnē
12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
13. IEDAĻA. Apsvērumi par deponēšanu
13.1. Atkritumu pārstrādes metodes
14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu
14.1. ANO numurs
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
14.4. Iepakojuma grupa
14.5. Vides apdraudējumi
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II
pielikumam un IBC kodeksam
15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu
15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti,
kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

IED atļauja, h
Darbinieka apmācība
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INFORMĀCIJAS AVOTS

IEROSINĀJUMS INFORMĀCIJAS LIETOŠANAI

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums
16. IEDAĻA. Cita informācija
i) Norāde par izmaiņām

Riska pārvaldība, ienākošās informācijas
novērtēšana

ii) Saīsinājumi un akronīmi
iii) Ieteikumi mācībām
iv) Papildinformācija

Darbinieka apmācība
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Iedarbības scenārijs
ES nosaukums (īsais nosaukums)
1. Nosaukuma aile

Riska novērtējuma 1. posms

ES/ lietošanas veida nosaukums
Darbības joma
2. Lietošanas apstākļi, kas ietekmē iedarbību
2.1. Videi nekaitīgais scenārijs

Darbinieka apmācība

Produkta (izstrādājuma) apraksts
Izlietotais apjoms, lietošanas biežums un ilgums (vai darbmūžs)

Riska novērtējuma 2. posms

Tehniskie un organizatoriskie apstākļi un pasākumi

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

Nosacījumi un pasākumi, kas saistīti ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
Nosacījumi un pasākumi, kas saistīti ar atkritumu pārstrādi (tostarp
izstrādājumu atkritumiem)

IED atļauja, h

Citi apstākļi, kas ietekmē iedarbību uz vidi
Papildu labas prakses ieteikums. Nepiemēro pienākumus saskaņā ar
REACH 37. panta 4. punktu.
2.2. Darba ņēmējiem nekaitīgais scenārijs

Riska novērtējuma 2. posms
Darbinieka apmācība

Produkta apraksts
Izlietotais apjoms (vai saturs izstrādājumos), lietošanas/ iedarbības
biežums un ilgums
Tehniskie un organizatoriskie apstākļi un pasākumi
Nosacījumi un pasākumi, kas saistīti ar personīgo aizsardzību, higiēnu
un veselības pārbaudēm
Citi apstākļi, kas ietekmē iedarbību uz darba ņēmējiem
Papildu labas prakses ieteikums. Nepiemēro pienākumus saskaņā ar
REACH 37. panta 4. punktu.
3. Iedarbības aplēse un atsauce uz tās avotu
3.1. Videi nekaitīgais scenārijs
3.2. Darba ņēmējiem nekaitīgais scenārijs
4. Norādījumi pakārtotam lietotājam, lai izvērtētu, vai viņš strādā
atbilstīgi iedarbības scenārijā noteiktajām prasībām

Riska novērtējuma 3. posms

49

ECHA-15-B-02-LV - ED-04-15-939-LV-N - 978-92-9247-717-2 - 10.2823/410483

Eiropas ķimikāliju aģentūra
annankatu 18, p. k. 400,
fi-00121 Helsinki, Somija
echa.europa.eu

