Expozičné scenáre

Úvod

REACH vychádza zo zásady, že povinnosťou priemyslu je zabezpečiť, aby látky, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh
alebo používajú, nepôsobili nepriaznivo na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSA) (The Chemical Safety Assessment) identifikuje a popisuje podmienky,
za ktorých možno považovať výrobu a použitie látky za bezpečné. CSA sa musí vykonať v prípade, ak látka
podlieha registrácii podľa nariadenia REACH a je vyrábaná alebo dovážaná v množstve 10 ton alebo viac ročne
na registranta.
V prípade, že výsledkom CSA je, že látka spĺňa kritériá, ktoré ju klasifikujú ako nebezpečnú alebo ako PBT
(perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú) alebo vPvB (veľmi perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu), bude potrebné
hodnotenie expozície.
Konečným výsledkom hodnotenia expozície je expozičný scenár (ES), čo je súbor informácií, ktorý popisuje
podmienky, za ktorých môžu byť riziká spojené s výrobou a identifikovanými použitiami látky kontrolované. ES
definuje prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík, ktoré majú byť aplikované pre zabezpečenie
bezpečného používania látky počas jej celého životného cyklu. KBÚ spolu s ES vytvárajú nový dokument
"rozšírenú KBÚ" (extKBU) (“extended SDS” - extSDS), ktorý je právnym REACH-dokumentom, komunikovaným
v smere dodávateľského reťazca. Pre ES neexistuje štandardný formát.

Povinnosti následných užívateľov
Ako následný užívateľ budete dostávať ES pripojený ku KBÚ (extKBU) v prípade, že látka, ktorá bola registrovaná
je klasifikovaná ako nebezpečná, PBT alebo vPvB.
V prípade, že obdržíte KBÚ s expozičným scenárom, je Vašou povinnosťou a zodpovednosťou skontrolovať a
uistiť sa, že Vaše podmienky používania sú zahrnuté v expozičnom scenári a aplikovať doporučené opatrenia
manažmentu rizík. To znamená, že v prvom kroku musíte porovnať podmienky popísané v expozičnom scenári s
valstnou praxou. Existujú 3 možné výsledky:
− Vaše použitie je pokryté – netreba prijímať žiadne ďalšie opatrenia
− Vaše použitie sa líši od ES – je potrebná podrobnejšia kontrola súladu
− Vaše použitie nie je pokryté ES – musíte konať a máte 4 možnosti:
a. Zmeniť svoje podmienky používania tak, aby boli v súlade
b. Informovať dodávateľov o chýbajúcom použití / podmienkach používania
c. Vybrať alternatívneho dodávateľa, ktorý má vo svojej registrácii zahrnuté chýbajúce použitie /
podmienky používania
d. Pre špeciálne použitia / podmienky používania, pre ktoré nebol nájdený žiadny registrant, môže
následný úžívateľ potrebovať správu o chemickej bezpečnosti (CSR) (Chemical safety report). Ak sa
rozhodnete urobiť takto, musíte informovať ECHA najneskôr do 6 mesiacov po obdržaní extSKBU, že
budete realizovať hodnotenie sami.
Výnimka: Ak používate menej ako 1 tonu za rok, nemusíte robiť CSR, ale musíte to oznámiť ECHA
najneskôr do 6 mesiacov po obdržaní extKBU.
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Všeobecné načasovanie:
Ak zistíte, že nejaké z Vašich použití / podmienok používania nie je zahrnuté v extKBU, máte určitý čas na to, aby
ste zosúladili chýbajúce použitie s REACH. V zmysle článku 39-1 môžete naďalej aplikovať toto použitie /
podmienky používania počas 12-mesačného obdobia, ktoré začína v deň obdržania registračného čísla
prostredníctvom extKBU.
Dôvody pre neprijatie ES:
Môže byť niekoľko dôvodov pre neprijatie ES:
− Látka má výnimku
− Látka je vyrábaná / dovážaná v množstve menšom ako 10 t/r
− Látka nie je klasifikovaná ako nebezpečná (non-hazardous substance)
− Látka bude registrovaná v neskoršom termíne
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