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POVEIKIO SCENARIJAI

Įvadas

REACH vadovaujasi principu, kad pramonės šaka privalo užtikrinti, kad jų gaminamos, į rinką 
teikiamos ir naudojamos medžiagos nedarytų neigiamos įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai.

Cheminės Saugos Vertinimas (CSA) nustato ir aprašo sąlygas, kurioms esant medžiagos gamyba ir 
naudojimas gali būti laikomi saugiais. Cheminės Saugos Vertinimą reikia atlikti, jei medžiaga 
privalo būti registruota pagal REACH ir gaminama arba importuojama 10 tonų ar didesniais 
kiekiais per metus.

Jei po Cheminės Saugos Vertinimo nustatoma, kad medžiaga atitinka kriterijus, pagal kuriuos ji 
priskiriama pavojingoms medžiagoms arba PBT (patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos) ar vPvB
(labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos), būtina atlikti poveikio įvertinimą.

Galutinis poveikio įvertinimo rezultatas yra Poveikio Scenarijus (ES), kuriame pateikiama 
informacija, aprašanti sąlygas, kurioms esant galima kontroliuoti rizikas, susijusias su medžiagos 
gamyba ir numatytais naudojimo būdais. Poveikio scenarijus apibūdina darbo sąlygas ir rizikos 
valdymo priemones, kurias reikia taikyti užtikrinant saugų medžiagos naudojimą per visą jos 
gyvavimo laiką. SDL ir Poveikio Scenarijus kartu suformuoja naują dokumentą, kuris vadinamas 
išplėstiniu SDL, o pastarasis yra teisinis REACH dokumentas, perduodamas visos tiekimo 
grandinės dalyviams. Poveikio scenarijui standartinis formatas nėra numatytas. 

Tolesniojo Naudotojo įsipareigojimai

Būdamas Tolesniu Naudotoju jūs kartu su SDL gausite ir poveikio scenarijų (išplėstinį SDL), jei 
registruojama medžiaga priskiriama pavojingoms medžiagoms, PBT arba vPvB. Jei jūs gaunate 
SDL su Poveikio Scenarijumi, privalote patikrinti ir užtikrinti, kad jūsų taikomos naudojimo 
sąlygos būtų įtrauktos į Poveikio Scenarijų bei įgyvendinti rekomenduojamas rizikos valdymo 
priemones. Tai reiškia, kad pirmiausiai jūs turite palyginti poveikio scenarijuje aprašytas sąlygas su 
savo praktika. Yra trys galimi rezultatai:
- Jūsų naudojimo būdas yra įtrauktas į poveikio scenarijų - nereikia jokių tolesnių veiksmų.
- Jūsų naudojimo būdas skiriasi nuo aprašyto poveikio scenarijuje - būtina atlikti detalesnį 

atitikties patikrinimą.
- Jūsų naudojimo būdo poveikio scenarijuje nėra - turite pasirinkti vieną iš 4 galimybių:

Pakeisti naudojimo sąlygas taip, kad jos atitiktų reikalavimus;

Informuoti tiekėjus apie trūkstamą naudojimo būdą ar trūkstamas sąlygas;

Pasirinkti alternatyvų tiekėją, kurio registracijos dokumentuose yra trūkstamas naudojimo 
būdas ar sąlygos;

Specialiems naudojimo būdams ar sąlygoms, kuriems neįmanoma rasti registruotojo, gali 
atsirasti poreikis Tolesniam Naudotojui pateikti Cheminės Saugos Vertinimo Ataskaitą. Jei 
nusprendžiate patys atlikti vertinimą, turite informuoti ECHA apie savo sprendimą per 6 
mėnesius nuo tos dienos, kai gavote išplėstinį SDL.  
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Išimtis: jei jūs sunaudojate mažiau kaip 1 toną per metus, jums nereikia ruošti cheminės 
saugos ataskaitos, tačiau privalote informuoti ECHA per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai 
gavote išplėstinį SDL.

Bendrieji terminai

Jei kuris nors jūsų naudojimo būdas ar sąlygos nėra numatyti išplėstiniame SDL, jums suteikiamas 
konkretus laiko tarpas, per kurį turite užtikrinti, kad nenurodytas naudojimo būdas ar sąlygos 
atitiktų REACH. Pagal 39-1 straipsnį jūs ir toliau galite taikyti naudojimo būdą ar sąlygas 12 
mėnesių nuo tos dienos, kai gavote registracijos numerį, įrašytą išplėstiniame SDL.

Priežastys, kodėl negavote poveikio scenarijaus:

Gali būti kelios priežastys, kodėl negavote poveikio scenarijaus:

- Medžiaga yra priskiriama išimtims.
- Medžiaga gaminama/importuojama mažesniais kaip 10 tonų kiekiais per metus.
- Medžiaga nepriskiriama pavojingoms medžiagoms (nekenksminga medžiaga).
- Medžiaga bus registruojama vėliau.


