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INFORMACIJOS PERDAVIMAS TIEKIMO GRANDINĖJE

Saugus panaudojimas visiems nustatytiems naudojimo būdams

REACH reglamentas pateikia eilę naujų reikalavimų dėl cheminių medžiagų naudojimo ir 
susijusios informacijos perdavimo tarp tiekėjų ir klientų. Vienas iš naujų reikalavimų - pabrėžti 
„saugų naudojimą“. Tai reiškia, kad registruotojas (Gamintojas/Importuotojas) privalo nurodyti ir 
pateikti visus faktinius medžiagų, kurias reikia registruoti, naudojimo būdus. Tai atliekama 
Panaudojimų Nustatymo Proceso eigoje. Po to registruotojas turi patikrinti, ar nurodyti naudojimo 
būdai gali būti laikomi saugiais. Ši analizė atliekama Cheminės Saugos Vertinimo metu. 

Cheminės Saugos Vertinimo metu Gamintojas/Importuotojas turi pademonstruoti saugų medžiagos 
naudojimą per visą jos gyvavimo ciklą (gamyba, formulavimas, galutinis vartojimas, atliekos). 
Vertinimo pagrindu suformuluojamos Darbo Sąlygos ir Rizikos Valdymo Priemonės, kurios padeda 
užtikrinti saugų medžiagos naudojimą. Ši informacija išdėstyta Poveikio Scenarijuje, kuris po 
registracijos yra įtraukiamas į išplėstinį saugos duomenų lapą (išplėstinį SDL). Tolesni Naudotojai 
pagal įstatymą įgyja prievolę vadovautis Poveikio Scenarijuje išdėstytais nurodymais. 

Poveikis ir Saugus Naudojimas

Cheminės medžiagos „naudojimas“ pagal REACH yra bet kokia veikla (pvz. prekės perdirbimas, 
formulavimas, maišymas, užpildymas ir gamyba), atliekama su pačia medžiaga arba ją naudojant 
preparate ir tame procese gali atsirasti tam tikras poveikis žmonėms ir aplinkai. Poveikis reiškia kai 
kurias žmonių ir (ar) aplinkos kontakto su chemine medžiaga formas, o toks kontaktas gali būti 
trumpalaikis, ilgalaikis, vienkartinis ar dažnas, mažomis ir didelėmis koncentracijomis. 

Pramoniniam saugumui, žmonių apsaugai (darbuotojų ir vartotojų) bei aplinkos apsaugai 
svarbiausia yra pavojingų charakteristikų turinčios medžiagos naudojimo trukmė ir koncentracija. 
Šiame kontekste „saugus naudojimas“ reiškia, kad Tolesnis Naudotojas gali parodyti, kad poveikis 
yra toks mažas arba jo iš viso nėra ir kenksminga įtaka žmogui ar aplinkai nėra tikėtina.

„Saugus cheminių medžiagų naudojimas“ yra pagrindinis REACH reglamento tikslas. Vienas 
svarbus žingsnis įgyvendinant saugaus naudojimo principus - įvertinti visus potencialaus poveikio 
atvejus. Gamintojai bei Importuotojai, o taip pat klientai, kaip Tolesnieji Naudotojai, taip pat turi 
įsipareigojimų šiuo atžvilgiu. Saugus naudojimas priklauso nuo kelių prielaidų: puikios žinios apie 
medžiagos savybes, jos naudojimo sąlygas ir poveikį bei atitinkamų rizikų valdymo priemonių, 
galinčių adekvačiai kontroliuoti riziką, suformavimas ir įgyvendinimas. Cheminės Saugos 
Vertinimo metu nustatoma, ar numatyti medžiagos naudojimo būdai yra saugūs, o Poveikio 
Scenarijuje išdėstomos saugaus medžiagos naudojimo sąlygos, ypač saugaus naudojimo sąlygos ir 
rizikos valdymo priemonės. 

Naudojimo deskriptoriai

Siekdama struktūrizuoti didžiulę skirtingose pramonės šakose egzistuojančią medžiagų ir preparatų 
naudojimo įvairovę, ECHA parengė sistemą, kuri aprašo panaudojimo būdus standartiniu ir 
struktūrizuotu būdu. Taip vadinama Panaudojimų Aprašymo Sistema turi penkias skirtingas 
kategorijas. Kiekvienai kategorijai priskiriami deskriptoriai, kurie kartu su kitais deskriptoriais ir 
sudaro naudojimo būdo trumpą aprašymą. Yra penkios kategorijos: naudojimo sektorius (SU), 
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cheminio produkto kategorija (PC), proceso kategorija (PROC), gaminio kategorija (AC) ir 
išleidimo į aplinką kategorija (ERC).


