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Pateikite atsakymus:

• Kokia yra pagrindinė Saugaus Panaudojimo idėja?

• Kokie yra terminai? 

• Kas tai yra“Panaudojimo Suderinimo Procesas”? 

• Kaip naudoti Panaudojimą nusakančius Aprašus?

• Kokios yra Brenntag Rekomendacijos?
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Saugus cheminių medžiagų Naudojimas yra Reach pamatas

• Geriausiai medžiagų savybes žino Gamintojai / Importuotojai

• Geriausiai medžiagų naudojimo sąlygas žino Tolesni
Naudotojai

• Atitinkamos rizikos valdymo priemonės yra sukurtos 
Gamintojų/Importuotojų

• Rizikos valdymo priemones įgyvendina Tolesni Naudotojai

Saugus Naudojimas apima tiek Gamintojus, tiek Tolesnius Naudotojus



Panaudojimo Suderinimo Procesas

2009 m. vasara 4REACH Komanda

Saugus Naudojimas

Pavojus Poveikisx = Rizika

Rizikos
Valdymo
priemonių ir 
Darbo Sąlygų
taikymas

Saugus 
Naudojimas

=
Ribota Rizika

• Medžiagos 
savybės

Gamintojas /  
Importuotojas  
turi įvertinti 
medžiagos rizikos 
lygį ir apibrėžti 
atitinkamas ribų
vertes (DNELs, 
PNECs) SIEF

Tolesnis 
Naudotojas turi 
pateikti 
panaudojimo 
informaciją ir 
taikymo sąlygas

• Naudojimo 
sąlygos

• Rizikos 
įvertinimas

Gamintojas /  
Importuotojas
turi nustatyti 
saugias 
panaudojimo 
sąlygas

• Poveikio 
Scenarijus

Tolesni 
Naudotojai turi 
įgyvendinti rizikos 
valdymo priemones 
pateiktas tiekėjo
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Informacijos perdavimo tiekimo grandine tvarkaraštis

2009 m. kovas

Cefic* paskelbė apie 
informacijos perdavimo 
procesą

2009 m. liepa/rugpjūtis

Panaudojimo nustatymo 
proceso su TN pradžia

2009 m. gruodžio 1 d.

Panaudojimo nustatymo 
proceso pabaiga

Informacijos perdavimo tiekimo grandine procesas

2010 m. gruodžio 1 d.

Medžiagų registracijos 
pabaiga 2010 m.

Panaudojimo Nustatymas 
pramonėje

G/I kartu su 
Asociacijomis nustato 

ir pažymi 
panaudojimus

G/IG/I TNTN

Panaudojimo suderinimo 
procesas

G/I nustato Saugų
panaudojimą

Poveikio Scenarijaus 
perdavimas su SDL

*) http://cefic.org/files/Downloads/Guidance_Use_and_ES_dvlpt_and_SCCm.doc
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Panaudojimo suderinimo procesas

Panaudojimo suderinimo procesas padeda identifikuoti tiek panaudojimų, 
kiek jų yra pateikta/surasta tiekimo grandinėje
Panaudojimo suderinimo procesas padeda identifikuoti tiek panaudojimų, 
kiek jų yra pateikta/surasta tiekimo grandinėje

• Gamintojai/Importuotojai pažymi identifikuotus panaudojimus ir
perduoda šią informaciją Tolesniems Naudotojams

• Tolesni Naudotojai turėtų įvertinti šią informaciją ir perduoti
“neidentifikuotus panaudojimus” savo tiekėjams (>12 mėnesių prieš
registracijos terminą)

• Gamintojai/Importuotojai privalo įvertinti ar šie papildomi panaudojimai
gali būti vertinami kaip saugūs

Bendravimas tiekimo grandinėje privalo būti vykdomas nesudėtingu keliu
per priemonę, skirtą keistis panaudojimo informacija
Bendravimas tiekimo grandinėje privalo būti vykdomas nesudėtingu keliu
per priemonę, skirtą keistis panaudojimo informacija
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Panaudojimo suderinimas per Brenntag

Gamintojas/ 
Importuotojas (G/I)
Gamintojas/ 
Importuotojas (G/I)

Tolesnis 
Naudotojas (TN)
Tolesnis 
Naudotojas (TN)

- G/I siunčia informaciją apie panaudojimus Brenntag – kiekvienai medžiagai

- Brenntag persiunčia informaciją apie panaudojimus TN

- Mišinių atveju, Brenntag sudaro savo panaudojimo informaciją ir perduoda ją TN

- Kai TN panaudojimas įtrauktas: jokių papildomų veiksmų nereikia
- Tuo atveju, jei TN panaudojimas neįtrauktas: TN pažymi trūkstamus 

panaudojimus ir perduoda tiekimo grandine aukštyn per Brenntag

Gamintojas/ 
Importuotojas (G/I)
Gamintojas/ 
Importuotojas (G/I)

Tolesnis 
Naudotojas (TN)
Tolesnis 
Naudotojas (TN)
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Panaudojimo suderinimo proceso apžvalga 2009 m.

Siunčia
Panaudojimo 
informacinį
lapą

Persiunčia panaudojimo 
informacinį lapą

Praneša apie trūkstamą
Panaudojimą

Persiunčia
trūkstamą
Panaudojimą

701/12/09

01/08/09

01/10/09

01/07/09

Paruošia panaudojimo
informacinį lapą

3

Peržiūri 
panaudojimo 
informacinį lapą

5 01/08/09

TN pramonės
asociacijos

Gamintojai / 
importuotojai

Pradinis panaudojimo
nustatymo procesas

Pradinis panaudojimo
nustatymo procesas

Klientas
(Tolesnis Naudotojas)

Gamintojas / 
Importuotojas

1B 01/01/09 Susisiekia su pramonės 
asociacijomis

2 01/06/09

4

6

1A 01/01/09
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Efektyvus panaudojimų perdavimas naudojant “Panaudojimų Aprašymo
Sistemą”

• Gamintojams ir Tolesniems Naudotojams naudinga “Panaudojimų
Aprašymo Sistemos” sukurta Europos Cheminių Medžiagų Agentūros
(ECHA)

• Struktūrizuotas bendravimas tarp tiekėjų ir klientų bus pasiektas naudojant 
Panaudojimų Aprašymo Kodus

Panaudojimų Aprašymo Sistema struktūrizuoja identifikuotus panaudojimus
ir standartizuoja bendravimą tarp tiekėjų ir klientų
Panaudojimų Aprašymo Sistema struktūrizuoja identifikuotus panaudojimus
ir standartizuoja bendravimą tarp tiekėjų ir klientų
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Panaudojimų Aprašymo Sistema

Vartojimo sritisVartojimo sritisSU

Produkto KategorijaProdukto KategorijaPC

Proceso KategorijaProceso Kategorija
PROC

Gaminio KategorijaGaminio Kategorija
AC

Išskyrimo į aplinką
Kategorija

Išskyrimo į aplinką
Kategorija

ERC

Daugiau informacijos apie vartojimo aprašus rasite ECHA dokumente “Guidance on Information Requirements – Part D-3 and D-4 
Nuoroda: http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_r12_en.pdf?vers=20_08_08

Gamyba ar mišinių sudarymas ar
pramoninis naudojimas ar privatus 
naudojimas ar profesionalus
naudojimas

Gamyba ar mišinių sudarymas ar
pramoninis naudojimas ar privatus 
naudojimas ar profesionalus
naudojimas

Preparatų/mišinių platus vartojimas
(prekybos sritis)
Preparatų/mišinių platus vartojimas
(prekybos sritis)

Techniniai aprašymai ar proceso
tipai pramoniniam ir
profesionaliam naudojimui

Techniniai aprašymai ar proceso
tipai pramoniniam ir
profesionaliam naudojimui

Naudojimo sąlygos iš aplinkos 
apsaugos perspektyvos
Naudojimo sąlygos iš aplinkos 
apsaugos perspektyvos

Gaminio tipas garantiniame 
laikotarpyje ir gyvavimo 
laikotarpyje vartotojams ir 
darbuotojams

Gaminio tipas garantiniame 
laikotarpyje ir gyvavimo 
laikotarpyje vartotojams ir 
darbuotojams

Rodyklė

Kur medžiagos yra 
naudojamos

Kur medžiagos yra 
naudojamos

Produkto tipas, kuriam 
medžiaga naudojama

Produkto tipas, kuriam 
medžiaga naudojama

Kaip yra naudojamos 
medžiagos

Kaip yra naudojamos 
medžiagos

Gaminio tipas, kuriam 
medžiaga naudojama
Gaminio tipas, kuriam 
medžiaga naudojama

Kaip medžiagos yra 
išskiriamos į aplinką
Kaip medžiagos yra 
išskiriamos į aplinką

Taisyklės
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Rekomendacijos priskiriant Panaudojimo Aprašus: žingsnis 1

Pasirinkite vieną iš pateiktų 5 aprašų :

• SU8/9: medžiagų gamyba (SU8 nesupakuotų cheminių medžiagų dideliais kiekiais 
gamyba, SU9 smulkios struktūros cheminių medžiagų gamyba)

• SU10: cheminių medžiagų ruošimas (pvz. Cheminių medžiagų maišymas ir
derinimas gaminant preparatą)

• SU3: pramoninė gamyba (pvz. Balinantys chemikalai popieriaus pramonėje)

• SU21: privatus namų ūkis (pvz. Sienos dažymas kaip privatus asmuo)

• SU22: visuomeninė sritis (pvz. Namo dažymas komerciniais tikslais)

Pažymėkite atitinkamą vartojimo sritį
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Rekomendacijos priskiriant Panaudojimo Aprašus: žingsnis 2

• [SU8/9] - Gamyba: priskirkite proceso kategoriją (PROC) ir išskyrimo į aplinką
kategoriją (ERC)

• [SU10] – cheminių medžiagų ruošimas: priskirkite proceso kategoriją (PROC) ir
išskyrimo į aplinką kategoriją (ERC)

• [SU3] – pramoninė gamyba: priskirkite proceso kategoriją (PROC) ir išskyrimo į
aplinką kategoriją (ERC)

• [SU21] – privatus namų ūkis: priskirkite produkto kategoriją (PC) ir išskyrimo į
aplinką kategoriją (ERC)

• [SU22] – Visuomeninė sritis: priskirkite proceso kategoriją (PROC) ir išskyrimo į
aplinką kategoriją (ERC)

• Gyvavimo trukmė ir atliekos: priskirkite gaminio kategoriją (AC) ir išskyrimo į
aplinką kategoriją (ERC)

Pagal jūsų pasirinktą SU priskirkite 2 papildomus aprašus taikydami 
sekančias taisykles
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Medžiaga savo gyvavimo cikle: pigmentas dažuose pramoniniam mašinų dažymui

Pigmento
Gamintojas
Pigmento
Gamintojas

Dažų
gamintojas
Dažų
gamintojas

Mašinos 
gamintojas
Mašinos 
gamintojas

Pigmento 
gamyba

Pigmento 
gavimas, 
sandėliavimas ir
perpakavimas

Dažų maišymas, 
naudojant pigmentą
kaip spalvos 
komponentą

Mašinos dažymas

Procesas

VartotojasVartotojas

Mašinos 
naudojimas

ERC10a: Nedidelis 
(nenumatytas) medžiagų
išsiliejimas, tame tarpe į ar 
ant gaminių ir medžiagų jų
gyvavimo ciklo metu, 
naudojant lauko darbams.

-

-

AC1-1: Keleivinės 
mašinos

SU9: Smulkios 
struktūros cheminių
medžiagų gamyba

PROC4: 
Naudojimas gaminių
partijos gamybos ir 
kituose procesuose . . .

ERC1: 
Neorganinių
medžiagų gamyba .

SU10: Cheminių
medžiagų ruošimas

PROC9: 
Medžiagos ar 
preparato perkėlimas 
į mažas talpyklas

-

-

ERC4: Perdirbimo 
priemonių pramoninis 
naudojimas

SU10: Cheminių
medžiagų ruošimas

PROC5: Grupinių
procesų maišymas ar 
derinimas

ERC2: Medžiagų
maišymas ir 
derinimas

-

-

-

-

-

-

SU3: Pramoninė
gamyba

PROC7: 
Purškimas gamybinėje 
aplinkoje

PROC

SU

AC

PC

ERC

http://www.cepe.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=100087&eas:dat_im=101AED

ERC4: Perdirbimo 
priemonių pramoninis 
naudojimas

SU21: Privatus 
namų ūkis
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Panaudojimų perdavimas

Tiekėjai pateikia informaciją apie žinomus panaudojimus 
kiekvienai medžiagai visiems jų klientams (Tolesniems 
Naudotojams ir platintojams)

Tiekėjai pateikia informaciją apie žinomus panaudojimus 
kiekvienai medžiagai visiems jų klientams (Tolesniems 
Naudotojams ir platintojams)

Jeigu Jūsų panaudojimas neįtrauktas, jūs turite perduoti jį savo tiekėjui.Jeigu Jūsų panaudojimas neįtrauktas, jūs turite perduoti jį savo tiekėjui.
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Rekomendacijos mūsų klientams

• Susisiekite su savo pramonės asociacija ir sužinokite, kurie iš jūsų
panaudojimų jau yra identifikuoti ir pateikti pagal Panaudojimų
Aprašymo Sistemą (žiūrėti kitą lapą)

• Aprašykite savo papildomus panaudojimus pagal Panaudojimų
Aprašymo Sistemą

• Peržiūrėkite tiekėjo siūlomus identifikuotus panaudojimus ir 
palyginkite su savo aprašytaisiais

• Perduokite trūkstamus panaudojimus savo tiekėjams 
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Naudingos nuorodos apie Panaudojimų Suderinimo Procesą: 
Gamintojų/Tolesnių Naudotojų Asociacijos

Dažų ir Dangų Gamintojai: CEPE
http://www.cepe.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=100087&eas:dat_im=101AED

http://www.cepe.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=100087&eas:dat_im=101AED

Detergentai: A.I.S.E.
http://www.aise.eu/reach/exposureass_sub2.htm

Klijai ir Hermetikai: Feica
http://www.feica.com/default_home.htm

Kosmetika: COLIPA
http://www.colipa.eu/reach-implementation-in-the-cosmetics-industry.html?sid=48&smid=128

Nepateikta informacija apie Panaudojimo Aprašus – tik pagrindinė informacija apie REACH 

http://cefic.org/templates/shwPublications.asp?HID=750

Cheminių Medžiagų Gamintojų Asociacija: Cefic

http://www.cepe.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=100087&eas:dat_im=101AED
http://www.aise.eu/reach/exposureass_sub2.htm
http://www.feica.com/default_home.htm
http://www.colipa.eu/reach-implementation-in-the-cosmetics-industry.html?sid=48&smid=128
http://cefic.org/templates/shwPublications.asp?HID=750
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Ši informacija nėra teisiškai pagrįsta, ji tėra patariamojo 
pobūdžio. Ji paremta geriausia šiuo metu prieinama informacija, 

tačiau vartotojas ja pasikliauja savo rizika. Nesuteikiame 
garantijos dėl jos pilnumo ar tikslumo, neprisiimame 

atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dirbant, remiantis čia 
pateikta informacija.
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http://www.Brenntag-REACH.com

Papildoma informacija ir šaltiniai …

Aptarnavimas, instrukcijos ir daugiau!
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PAVYZDŽIAI
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Pigmento
Gamintojas
Pigmento
Gamintojas

Dažų
Gamintojas
Dažų
Gamintojas

Pigmento 
gamyba

Pigmento 
gavimas, 
sandėliavimas ir
perpakavimas

Dažų maišymas, 
naudojant 
pigmentą kaip 
spalvos 
komponentą

Procesas

PROC

SU

AC

PC

ERC

SU9: Smulkios 
struktūros cheminių
medžiagų gamyba

PROC4: 
Naudojimas gaminių
partijos gamybos ir 
kituose procesuose .

ERC1: 
Neorganinių
medžiagų gamyba

SU10: Cheminių
medžiagų ruošimas

PROC9: 
Medžiagos ar 
preparato 
perkėlimas į mažas 
talpyklas-

-

SU10: Cheminių
medžiagų ruošimas

PROC5: Grupinių
procesų maišymas ar 
derinimas

ERC2: Medžiagų
maišymas ir 
derinimas

-

-

-

-

-

-

Namo 
naudojimas

ERC10a: Nedidelis 
medžiagų išsiliejimas, 
tame tarpe į/ant gaminių
ir medžiagų jų
gyvavimo ciklo metu, 
naudojant lauko 
darbams.

-

-

AC12-2: Statybos 
gaminiai ir statybinės 
medžiagos, skirtos 
naudoti išorėje

Medžiaga savo gyvavimo cikle: pigmentas dažuose, skirtuose namo išoriniam dažymui

Profesionalus 
dažymas
Profesionalus 
dažymas

Namo dažymas-
profesionalus 
dažytojas

SU22: Visuomeninė
sritis

PROC10:Klijų ar 
kitos dangos 
dengimas šepečiu ar 
panaudojant volelį
negamybinė aplinka

ERC8f: Priemonių
naudojimas lauko 
darbams profesiniams 
tikslams, kurios bus 
fiziškai ar chemiškai 
apjungtos į/ant 
matricos

ERC4: Perdirbimo 
priemonių pramoninis 
naudojimas

http://www.cepe.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=100087&eas:dat_im=101AED

VartotojasVartotojas

SU21: Privatus 
namų ūkis
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Pigmento
Gamintojas
Pigmento
Gamintojas

Dažų
Gamintojas
Dažų
Gamintojas

Pigmento 
gamyba

Pigmento 
gavimas, 
sandėliavimas ir
perpakavimas

Dažų maišymas, 
naudojant 
pigmentą kaip 
spalvos 
komponentą

Procesas

PROC

SU

AC

PC

ERC

SU9: Smulkios 
struktūros cheminių
medžiagų gamyba

PROC4: 
Naudojimas gaminių
partijos gamybos ir 
kituose procesuose

ERC1: 
Neorganinių
medžiagų gamyba

SU10: Cheminių
medžiagų ruošimas

PROC9: 
Medžiagos ar 
preparato perkėlimas 
į mažas talpyklas

-

-

SU10: Cheminių
medžiagų ruošimas

PROC5: Grupinių
procesų maišymas ar 
derinimas

ERC2: Medžiagų
maišymas ir 
derinimas

-

-

-

- -

Namo 
naudojimas

ERC11a: Nedidelis 
medžiagų išsiliejimas, 
tame tarpe į/ant gaminių
ir medžiagų jų gyvavimo 
ciklo metu, naudojant
vidaus darbams

-

-

AC12-1: Statybos 
gaminiai ir statybinės 
medžiagos, skirtos 
naudoti vidaus patalpose

Medžiaga savo gyvavimo cikle: pigmentas dažuose, skirtuose namo vidaus dažymui

Privatus 
Vartojimas
Privatus 
Vartojimas

Sienų dažymas 
namo viduje

SU21: Privatus namų
ūkis

PC9: Gruntai ir 
dažai, užpildai, 
glaistai, skiedikliai

ERC8c: Medžiagų
naudojimas vidaus 
darbams privatiems 
tikslams, kurios bus 
fiziškai ar chemiškai 
apjungtos į/ant 
matricos

-

ERC4: Perdirbimo 
priemonių pramoninis 
naudojimas

http://www.cepe.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=100087&eas:dat_im=101AED

VartotojasVartotojas

SU21: Privatus 
namų ūkis
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REACH – Panaudojimo Suderinimo Procesas

Vartojimo aprašai



Panaudojimo Suderinimo Procesas

2009 m. vasara 23REACH Komanda

Pagrindiniai vaidmenys pagal REACH

Gamintojas/ 
Importuotojas
Gamintojas/ 

Importuotojas
Tolesnis 

Naudotojas
Tolesnis 

NaudotojasPlatintojas1Platintojas1

Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo Bendrijoje, kuris

• gamina medžiagą
Bendrijoje

• yra atsakingas už
fizinį įvežimą į
Bendrijos muitinės 
teritoriją

Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo Bendrijoje, 

• įskaitant
perpardavinėtojus, kurie 
tik sandėliuoja ir į rinką
įveža medžiagas (grynas 
ar preparate) trečioms 
šalims.

Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo Bendrijoje, 

•išskyrus gamintoją ar 
importuotoją, kuris 
naudoja gryną medžiagą
ar medžiagą preparate 
savo pramoninėje ar 
profesinėje veikloje.



Panaudojimo Suderinimo Procesas

2009 m. vasara 24REACH Komanda

Vartojimo aprašų apibrėžimai

Vartojimo 
sritis (SU)
Vartojimo 
sritis (SU)

Pagal REACH, kiekvienas atskiras pramonės sektorius, į kurį medžiaga gali pakliūti savo 
gyvavimo ciklo metu iki galutinio sunaudojimo, atstovauja nustatytą vartojimo sritį.
Pagal REACH, kiekvienas atskiras pramonės sektorius, į kurį medžiaga gali pakliūti savo 
gyvavimo ciklo metu iki galutinio sunaudojimo, atstovauja nustatytą vartojimo sritį.

Pagal REACH, kiekvienas atskiras pramonės sektorius, į kurį medžiaga gali pakliūti savo gyvavimo ciklo metu iki galutinio 
sunaudojimo, atstovauja nustatytą vartojimo sritį.

• Vartojimo sritis gali būti apibūdinama bendrais bruožais, pavyzdžiui, kai vartojama įvairiuose sektoriuose ir dėl tos 

priežasties įvairiems produktams/gaminiams. Tipiškas pavydys yra iškrovimas iš cisternos į konteinerius arba išpilstymas 

galutinio produkto į parduodamą pakuotę. 

• Žinoma, gali būti būtina pateikti daugiau informacijos dėl specifinių panaudojimų, pavyzdžiui, kai vartotojo sąlygos 

atitinkamame sektoriuje gali labai skirtis nuo kitų sektorių.



Panaudojimo Suderinimo Procesas

2009 m. vasara 25REACH Komanda

Vartojimo aprašas – SU (Vartojimo sritis)
Vartojimo sritys [SU] NACE6 kodai 

SU 0-1 Kita veikla, susijusi su cheminių produktų gamyba 
(naudojamas tik NACE kodas; žr. paskutinę eilutę)

SU 0-2 Kita veikla, susijusi su gamyba ir paslaugomis
(naudojamas tik NACE kodas; žr. paskutinę eilutę)

SU1 Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė A
SU2 Gavyba (įskaitant užsienio pramonę) B
SU3 Pramoninė gamyba (visa) C
SU4 Maisto produktų gamyba 10, 11
SU5 Tekstilės, odos, kailių gamyba 13 - 15
SU6 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba 17
SU7 Įrašų spausdinimas ir kopijavimas 18
SU8 Nesupakuotų cheminių medžiagų dideliais kiekiais gamyba (įskaitant naftos produktus) 19.2 +  20.1 
SU9 Smulkios struktūros cheminių medžiagų gamyba 
SU10 Cheminių medžiagų ruošimas ir/ar perpakavimas 
SU11 Guminių gaminių gamyba 22.1
SU12 Plastiko gaminių gamyba, įskaitant maišymą ir perdirbimą 22.2
SU13 Kitų nemetalinių mineralinių produktų, pvz., tinko, cemento gamyba 23
SU14 Pagrindinių metalų gamyba 24
SU15 Metalo gaminių gamyba, išskyrus mašinas ir įrenginius 25
SU16 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių ir elektros įrangos gamyba 26 - 27
SU17 Visuotinė gamyba, pvz., mašinų, įrangos, automobilių, kitos transporto įrangos 28 - 30, 33 
SU18 Baldų gamyba 31
SU19 Statybos ir konstravimo darbai F
SU20 Žmonių sveikatos priežiūros veikla 86
SU21 Privatus namų ūkis (=plačioji visuomenė = vartotojai) T

SU22 Visuomeninė sritis (administravimas, mokymas, reprezentacija, paslaugos, amatininkai)

SU23 Medžiagų perdirbimas 38 

20.2 - 20.6 
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Vartojimo aprašų apibrėžimai

Poveikio scenarijaus (ES) kontekste, medžiagos panaudojimą galima charakterizuoti pagal preparato tipą (pavyzdžiui, 

tepalas, valiklis),  kuriam, kaip žinoma, medžiaga bus naudojama. Šis apibrėžimas paremtas sąvoka, kad tas 

preparato tipas glaudžiai susijęs su galimo poveikio tikimybe. 

• Šis aprašas leidžia jums apibūdinti jūsų galutinį produktą vartotojo panaudojimui.

• Pramoniniam ir profesionaliam panaudojimui turi būti nurodyta Proceso kategorija.

Poveikio scenarijaus (ES) kontekste, medžiagos panaudojimą galima charakterizuoti pagal preparato tipą (pavyzdžiui, 

tepalas, valiklis),  kuriam, kaip žinoma, medžiaga bus naudojama. Šis apibrėžimas paremtas sąvoka, kad tas 

preparato tipas glaudžiai susijęs su galimo poveikio tikimybe. 

• Šis aprašas leidžia jums apibūdinti jūsų galutinį produktą vartotojo panaudojimui.

• Pramoniniam ir profesionaliam panaudojimui turi būti nurodyta Proceso kategorija.

Proceso 
kategorija (PC)
Proceso 
kategorija (PC)

Poveikio scenarijaus (ES) kontekste, medžiagos panaudojimą galima charakterizuoti pagal 
preparato tipą (pavyzdžiui, tepalas, valiklis),  kuriam, kaip žinoma, medžiaga bus naudojama. 
Šis apibrėžimas paremtas sąvoka, kad tas preparato tipas glaudžiai susijęs su galimo poveikio 
tikimybe. 

Poveikio scenarijaus (ES) kontekste, medžiagos panaudojimą galima charakterizuoti pagal 
preparato tipą (pavyzdžiui, tepalas, valiklis),  kuriam, kaip žinoma, medžiaga bus naudojama. 
Šis apibrėžimas paremtas sąvoka, kad tas preparato tipas glaudžiai susijęs su galimo poveikio 
tikimybe. 
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Vartojimo aprašas – PC (Proceso Kategorija)
Preparatų tipas [PC = Produkto kategorija]7  (I)  

PC0 K iti prod uktai  

PC1 K li jai, sand arin im o m edžiag os 2 

PC2 Adsorbentai  

PC3 Oro priež iūros p ro duktai  

PC4 Antifriz iniai ir a psauga ntys nuo apledė jimo produkta i   

PC5 P re parata i m en ininkam s ir la isva laik io priem onės  2 

PC6 A utom obilių p riežiū ro s p rodu kta i 2 

PC7 Pagrin dinia i m eta lai ir lyd in ia i  

PC8 B ioc idin iai prod uktai (pvz. d ez infekanta i, p roduktai kovai su  kenkėjais)   1 

PC9 Grunta i ir dažai, užpild ai,  glais ta i, sk ied ik liai  1, 2 

PC10  K itu r n epa minėti s tatybos ir statyb in ia i pre parata i  1 

PC11  Sprogm enys  

PC12  Trąšos  

PC13  De galai 2 

PC14  Me talų pa viršių a pdorojim o produktai, įska itan t elektrochem inius ir g alva note chn in ius pro duktus  

PC15  Ne metalinių  pa virš ių ap dorojim o p ro duktai  

PC16  Š ilum ą perne ša ntys skysč ia i  

PC17  Hidraulin iai skysčiai  

PC18  S paustu viniai d ažai ir spalv inimo  milte liai ko pijav im o a parata ms  

PC19  Tarpiniai jun gin ia i  

PC20  P ro duktai, to kie kaip ph  regu liatoriai, flo ku lianta i, n usodikl ia i, n eutra lizatoria i, k iti n especif iniai 
prod uktai 

 

PC21  La borato rinės che minės me džia gos   

PC22  Vejo s ir sodo prepara tai,  įskaitant trąša s  2 

PC23  Odos rau gin im o, d ažym o, ta urin im o, impreg navim o ir prie žiūros prep aratai  

PC24  Riebik liai, tepa lai, sute pim o p ro duktai  2 

PC25  Me talo ap dirb im o skysčiai  

PC26  Popieria us ir kartono  da ža i, a pda ilos ir impre gnavim o p ro duktai   

PC27  A ugalų a psaugo s produkta i  

PC28  Kve palai,  arom atizatoria i  

PC29  Farm aciniai prepa ra tai  

PC30  Foto ch em iniai prepa ra tai  

PC31  Poliruojantys ir vaškuojantys m išiniai 2 

PC32  P olim erų prepa ratai ir jung in iai  
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Vartojimo aprašas – PC (Proceso Kategorija) - II

Preparatų tipai  [PC = Produktų kategorija]7 (II)
PC33 Puslaidininkiai

PC34 Tekstiliniai dažai, apdailos ir impregnavimo produktai 

PC35 Valymo ir plovimo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu) 1, 2

PC36 Vandens minkštikliai

PC37 Vandens apdorojimo cheminiai preparatai

PC38 Suvirinimo ir litavimo produktai, fliusų produktai

PC39 Kosmetikos gaminiai 1

PC40 Ekstrahentai

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp
http://195.215.251.229/fmi/xsl/spin/SPIN/guide/menuguide.xsl?-db=spinguide&-lay=overview&-view#



Panaudojimo Suderinimo Procesas

2009 m. vasara 29REACH Komanda

Vartojimo aprašų apibrėžimai

• Proceso kategorija apibrėžia, kaip medžiaga yra naudojama arba paverčiama sekančiu produktu (preparatu ar 

gaminiu). Panaudojimo technologijos arba apdorojimo tipai tiesiogiai įtakoja galimą poveikį, taigi ir reikalingas rizikos 

valdymo priemones.

• Šis aprašas nusako kelią kuriuo produktas ar medžiaga yra panaudojama pramoniniame arba profesionaliame 

panaudojime, t.y. tai nurodo koks galimas poveikis-rizika gali kilti ją naudojant. 

• Pavyzdžiui, dažymas turi skirtingą poveikį, kai naudojamas atvirame ore ir kai naudojamas uždaroje erdvėje. 

• Vartotojo panaudojimui Produkto Kategorija privalo būti nurodyta.

• Proceso kategorija apibrėžia, kaip medžiaga yra naudojama arba paverčiama sekančiu produktu (preparatu ar 

gaminiu). Panaudojimo technologijos arba apdorojimo tipai tiesiogiai įtakoja galimą poveikį, taigi ir reikalingas rizikos 

valdymo priemones.

• Šis aprašas nusako kelią kuriuo produktas ar medžiaga yra panaudojama pramoniniame arba profesionaliame 

panaudojime, t.y. tai nurodo koks galimas poveikis-rizika gali kilti ją naudojant. 

• Pavyzdžiui, dažymas turi skirtingą poveikį, kai naudojamas atvirame ore ir kai naudojamas uždaroje erdvėje. 

• Vartotojo panaudojimui Produkto Kategorija privalo būti nurodyta.

Proceso
kategorija
(PROC)

Proceso
kategorija
(PROC)

Proceso kategorija apibrėžia, kaip medžiaga yra naudojama arba paverčiama sekančiu 
produktu (preparatu ar gaminiu). Panaudojimo technologijos arba apdorojimo tipai tiesiogiai 
įtakoja galimą poveikį, taigi ir reikalingas rizikos valdymo priemones.

Proceso kategorija apibrėžia, kaip medžiaga yra naudojama arba paverčiama sekančiu 
produktu (preparatu ar gaminiu). Panaudojimo technologijos arba apdorojimo tipai tiesiogiai 
įtakoja galimą poveikį, taigi ir reikalingas rizikos valdymo priemones.
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Vartojimo aprašai – PROC (Proceso kategorija)
Proceso kategorijų aprašai [PROC] (I)

Proceso kategorijos remiantis 
darbuotojų TRA kategorijomis9 Pavyzdžiai ir paaiškinimai

PROC0 Kiti procesai ar veikla

PROC1 Naudojimas uždaruose procesuose, neesant 
poveikio tikimybės 
Gamybinė aplinka

Medžiagos naudojamos itin vientisose sistemose, su 
nedidele poveikio tikimybe, pavyzdžiui, bandinių ėmimas 
naudojantis uždaro ciklo sistemomis 

PROC2 Naudojimas uždaruose, nepertraukiamuose 
procesuose, esant kontroliuojamam atsitiktiniam 
poveikiui (pvz. bandinių ėmimas)
Gamybinė aplinka

Nepertraukiami procesai, tačiau kurie nesukurti specialiai 
taip, kad būtų iki minimumo sumažinta emisija 
Šios sistemos nėra itin vientisos, todėl jose galimas 
atsitiktinis poveikis, pavyzdžiui, techninės priežiūros, 
bandinių ėmimo ar įrangos stabdymo metu 

PROC3 Naudojimas uždaruose gaminių partijos gamybos 
procesuose (sintezė ar paruošimas)
Gamybinė aplinka

Grupinė cheminių preparatų ar formulių gamybą, kurioje 
vyrauja saikinga proceso priežiūra, pavyzdžiui, naudojantis 
uždarais perdavimo elementais, tačiau su nedidele kontakto 
su cheminėmis medžiagomis tikimybe, pavyzdžiui, 
bandinių ėmimo metu 

PROC4 Naudojimas gaminių partijos gamybos ir kituose 
procesuose (sintezė), kur pasitaiko poveikis  
Gamybinė aplinka

Naudojimas grupiniuose cheminių medžiagų gamybos 
procesuose, su ženklia pavojaus tikimybe, pavyzdžiui, 
įkrovimo, bandinių ėmimo ar medžiagos išmetimo metu, ir 
kai sistema sukurta taip, kad darbas gali sukelti pavojų

PROC5 Grupinių procesų maišymas ar derinimas, 
preparatų bei gaminių partijos paruošimo 
procesuose (daugiapakopis ir/arba reikšmingas 
sąlytis) 
Gamybinė aplinka

Cheminių produktų ar gaminių gamyba ar paruošimas, 
naudojant technologijas, susijusias su kietų ar skystų
medžiagų maišymu ar derinimu, bei kuomet procesas 
vykdomas etapais ir jo metu bet kuriame etape egzistuoja 
ženklaus kontakto tikimybė
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Vartojimo aprašai – PROC (Proceso kategorija) - II
Proceso kategorijų aprašai [PROC] (II)

Proceso kategorijos remiantis 
darbuotojų TRA kategorijomis9 Pavyzdžiai ir paaiškinimai

PROC6 Kalandravimo operacijos
Gamybinė aplinka

Produkto matricos kalandravimas aukštoje temperatūroje, esant 
dideliam paveiktam paviršiui  

PROC7 Purškimas gamybinėje aplinkoje ir pritaikymas
Gamybinė aplinka

Išsklaidymo oru technikos.
Paviršių padengimas purškiant, klijų, lakų/valiklių, oro priežiūros 
produktų, smėliasrovės purškimas;
Medžiagas galima įkvėpti kaip aerozolius. Dėl aerozolio dalelių
energijos gali prireikti išankstinių pavojaus kontrolės priemonių.
Padengimo metu per gausus purškimas gali sukelti vandens atliekas ir 
atliekas 

PROC8 Medžiagos ar preparato perkėlimas 
(įkrovimas/iškrovimas) iš vieno indo į kitą (į
didelias talpyklas iš nepritaikytų įrenginių);
Gamybinė ar negamybinė aplinka

Bandinių ėmimas, įkrovimas, užpildymas, perkėlimas, išmetimas, 
pakavimas į maišus ne specialiuose įrenginiuose. Pavojus susijęs su 
dulkėmis, garais, aerozoliais ar išsiliejusiomis medžiagomis bei 
numatomu įrangos valymu  

PROC9 Medžiagos ar preparato perkėlimas į mažas 
talpyklas (pritaikyta pripylimo linija, įskaitant 
svėrimą)
Gamybinė aplinka

Pripylimo linijos, specialiai sukurtos tiek garų ir aerozolio emisijų
užfiksavimui, tiek ištekėjimo sumažinimui  

PROC10 Klijų ar kitos dangos dengimas šepečiu ar 
panaudojant volelį
Gamybinė ar negamybinė aplinka

Silpnas padengimas
Tame tarpe paviršių valymas. Medžiagą galima įkvėpti kaip garus, 
galimas odos kontaktas su lašais, užtiškusiomis medžiagomis, dirbant 
su šluostėmis ir dirbant su apdorotais paviršiais 

PROC11 Purškimas lauke gamybinėje aplinkoje ir/ar 
pritaikytoje aplinkoje  

Oro skleidimo technologijos (OU9)
Purškiamas paviršiaus padengimas, klijų, lakų/valiklių, oro priežiūros 
produktų, smėliasrovės purškimas; (taip pat putų gamyba, įskaitant 
pūtimo operacijas). 
Medžiagas galima įkvėpti kaip aerozolius. Dėl aerozolio dalelių
energijos gali prireikti išankstinių poveikio kontrolės priemonių
Padengimo metu per gausus purškimas gali sukelti vandens atliekas ir 
atliekas.
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Vartojimo aprašai – PROC (Proceso kategorija) - III
Proceso kategorijų aprašai [PROC] (III)

Proceso kategorijos remiantis darbuotojų
TRA kategorijomis9 Pavyzdžiai ir paaiškinimai

PROC12 Porodarių naudojimas putų gamyboje 
Gamybinė aplinka

PROC13 Gaminių apdorojimas panardinant ar užliejant; 
Gamybinė arba negamybinė aplinka

Panardinimo operacijos.
Produktų apdorojimas panardinant, pilstant, gramzdinant, mirkant, išplaunant arba plaunant 
medžiagose; tame tarpe šaltas dervos tipo matricos formavimas. Tame tarpe darbas su 
apdorotais objektais (pvz. po dažymo, apkalos). 
Paviršius padengiamas medžiaga nedaug energijos reikalaujančia technika, tokia kaip 
produkto pamerkimas į vonią arba preparato užpylimas ant paviršiaus. 

PROC14 Preparatų ar gaminių gamyba tabletavimo, suspaudimo, 
ekstruzijos, granuliavimo būdais; 
Gamybinė aplinka

PROC15 Naudojimas kaip laboratorinio reagento;
Negamybinė aplinka

Medžiagų naudojimas nedidelėse laboratorijose (< 1 l arba 1 kg)
Didesnės laboratorijos ir R + D aplinkos turėtų būti traktuojamos kaip pramoninis procesas  

PROC16 Medžiagos kaip degalų šaltinio naudojimas; galimas 
ribotas nesudegusio produkto poveikis;  
Gamybinė ar negamybinė aplinka

Apima medžiagų kaip degalų šaltinio naudojimą (tame tarpe priedų), kuomet galimas 
ribotas nesudegusios produkto formos poveikis. Neapima pavojaus dėl produkto išsipylimo 
ar sprogimo.

PROC17 Tepimas didelės energijos sąlygomis ir esant dalinai 
atviram procesui;  Gamybinė ar negamybinė aplinka

Tepimas didelės energijos sąlygomis (temperatūra, trintis) tarp judančių dalių ir 
medžiagos; ženkli proceso dalis yra atvira darbininkams arba aplinkai 
Darbinis skystis dėl dideliu greičiu besisukančių metalinių dalių gali suformuoti aerozolius 
ar garus; aštrius išmetamuosius skysčius būtina išmesti kaip atliekas  

PROC18 Tepimas riebalais didelės energijos sąlygomis
Gamybinė arba negamybinė aplinka

Medžiagos kaip tepalo naudojimas, kur tarp medžiagos ir judančių dalių yra ženkli energija 
arba temperatūra 

PROC19 Maišymas rankomis esant asmeniniam sąlyčiui ir tik su 
asmeninės apsaugos įranga 
Negamybinė aplinka

Apima profesijas, kuomet vykdomas apgalvotas kūno kontaktas su medžiagomis, be jokios 
specialios poveikio kontrolės, išskyrus asmeninės apsaugos įrangą

PROC20 Karštį ir slėgį pernešančių skysčių išsklaidytas 
naudojimas, bet uždarose sistemose 

Variklių ir motorų alyvos, stabdžių skysčiai.
Taip pat šiuose įrenginiuose tepalai gali būti naudojami didelės energijos sąlygomis, o 
naudojimo metu gali įvykti cheminės reakcijos. Panaudotus skysčius būtina išmesti kaip 
atliekas. Remonto ir techninės priežiūros metu gali įvykti kontaktas su oda. Naudojimo 
metu ištekėjus medžiagoms, jos gali patekti į aplinką. 
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Vartojimo aprašai – PROC (Proceso kategorija) - IV

Proceso kategorijų aprašai [PROC] (IV)

Proceso kategorijos remiantis 
darbuotojų TRA kategorijomis9 Pavyzdžiai ir paaiškinimai

PROC21 Cheminių medžiagų, sujungtų į
medžiagas ir/ar gaminius, apdorojimas 
nedideliu energijos kiekiu 

Medžiagos/gaminio rankinis pjovimas, valcavimas ar surinkimas, 
kurio metu gali išsiskirti pluoštai arba gumos garai 

PROC22 Galimai uždaros perdirbimo operacijos 
aukštesnėje temperatūroje 

Darbas lydyklose, krosnyse, rafinavimo fabrikuose, kokso krosnyse. 
Galimas pavojus susijęs su dulkėmis ir dūmais. Taip pat galima 
tiesioginio vėsinimo metu kylanti emisija. 

PROC23 Atviros perdirbimo ir pernešimo 
operacijos aukštesnėje temperatūroje 

Smėlio ir slėginis liejimas, lydytų kietų objektų gręžimas ir 
liejimas, išlydytų kietųjų objektų klojinio lyginimas 
Galimas pavojus susijęs su dulkėmis ir dūmais. Taip pat galima 
tiesioginio vėsinimo metu kylanti emisija

PROC24 Cheminių medžiagų, sujungtų į
medžiagas ir/ar gaminius, apdorojimas 
didele (mechanine) energija

Medžiagos apdorojamos didele šilumine ar kinetine energija, 
atliekant malimą, mechaninį pjovimą, gręžimą ar šlifavimą. Gali 
išsiskirti kietosios dalelės (dulkės) arba dūmai. 

PROC25 Karštas metalo apdirbimas Virinimas, litavimas, skaptavimas, litavimas kietuoju lydmetaliu, 
pjovimas liepsna 
Gali išsiskirti pavojingi dūmai. 
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Vartojimo aprašų apibrėžimai

• Pavojingų medžiagų perdirbimo į gaminius metu, gamintojui/importuotojui gali tekti pateikti gaminių tipus, išdėstytus 

Cheminės Saugos Ataskaitoje (CSA) bei Poveikio Scenarijuje. Gaminio kategorijas sudaro 2 grupės: gaminiai be 

numatomo išskyrimo ir gaminiai su numatomu išskyrimu.

• Pavojingų medžiagų perdirbimo į gaminius metu, gamintojui/importuotojui gali tekti pateikti gaminių tipus, išdėstytus 

Cheminės Saugos Ataskaitoje (CSA) bei Poveikio Scenarijuje. Gaminio kategorijas sudaro 2 grupės: gaminiai be 

numatomo išskyrimo ir gaminiai su numatomu išskyrimu.

Gaminio 
kategorija
(AC)

Gaminio 
kategorija
(AC)

Pavojingų medžiagų perdirbimo į gaminius metu, gamintojui/importuotojui gali tekti pateikti 
gaminių tipus, išdėstytus Cheminės Saugos Ataskaitoje (CSA) bei Poveikio Scenarijuje. 
Gaminio kategorijas sudaro 2 grupės: gaminiai be numatomo išskyrimo ir gaminiai su 
numatomu išskyrimu.

Pavojingų medžiagų perdirbimo į gaminius metu, gamintojui/importuotojui gali tekti pateikti 
gaminių tipus, išdėstytus Cheminės Saugos Ataskaitoje (CSA) bei Poveikio Scenarijuje. 
Gaminio kategorijas sudaro 2 grupės: gaminiai be numatomo išskyrimo ir gaminiai su 
numatomu išskyrimu.
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Vartojimo Aprašai – AC (Gaminio Kategorija) – kuomet nenumatomas medžiagos išsiliejimas
Aprašai medžiagoms gaminuose su nenumatomu išsiskyrimu
Gaminio kategorijos [AC]
AC 0 Kiti gaminiai 
AC 1-1 Keleivinės mašinos ir motociklai 
AC 1-2 Kitos transporto priemonės: geležinkelių, aviacijos, laivų, valčių, sunkvežimių ir su tuo susijusio transporto įranga 
AC 2 Įrengimai ir jų mechaniniai įtaisai 
AC 3-1 Elektros ir elektronikos gaminiai, pvz. kompiuteriai, biuro įranga, video ir audio aparatūra, komunikacijos įranga 
AC 3-2 Elektros baterijos ir akumuliatoriai 
AC 3-3 Elektros ir elektronikos gaminiai: buitiniai elektriniai prietaisai (virtuvės prietaisai)
AC 3-4 Fotografijos ir reprografijos gaminiai: fotoaparatai, video kameros 
AC 4 Stiklo ir keramikos gaminiai: stalo indai, puodai, keptuvės, maisto laikymo talpyklės 
AC 5-1 Audiniai, tekstilės dirbiniai ir apranga: patalynė ir drabužiai 
AC 5-2 Audiniai, tekstilės dirbiniai ir apranga: užuolaidos, apmušalai, grindų kilimai, patiesalai
AC 6 Odos gaminiai: apranga ir apmušalai
AC 7-1 Metalo gaminiai: peiliai, virimo indai, puodai, keptuvės 
AC 7-2 Metalo gaminiai: žaislai
AC 7-3 Metalo gaminiai: baldai
AC 8-1 Popieriaus gaminiai: servetėlės, rankšluosčiai, vienkartiniai stalo indai, vystyklai, moterų higienos gaminiai, 

suaugusiųjų slaugos gaminiai, rašymo popierius 
AC 8-2 Popieriaus gaminiai: laikraščiai, pakuotės
AC 9 Fotografijos ir reprografijos gaminiai: juostos, spausdintos nuotraukos
AC 10-1 Gumos gaminiai: padangos
AC 10-2 Gumos gaminiai: grindų danga
AC 10-3 Gumos gaminiai: avalynė
AC 10-4 Gumos gaminiai: žaislai
AC 10-5 Kiti paprasti gumos gaminiai
AC 11-1 Mediena ir mediniai baldai: grindys
AC 11-2 Mediena ir mediniai baldai: baldai
AC 11-3 Mediena ir mediniai baldai: žaislai
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Vartojimo aprašas – AC (Gaminio kategorija) – kuomet numatomas medžiagos išsiliejimas

AC 12-1 Statybos gaminiai ir statybinės medžiagos, skirtos naudoti vidaus patalpose: sienų statybinės medžiagos, 
keramika, metalas, plastiko ir medienos statybinės medžiagos, izoliacinės medžiagos  

AC 12-2 Statybos gaminiai ir statybinės medžiagos, skirtos naudoti išorėje: sienų statybinės medžiagos, kelių paviršiaus 
medžiagos,  keramikos, metalo, plastiko ir medienos statybinės medžiagos, izoliacinės medžiagos  

AC 13-1 Komerciniai/plataus vartojimo plastiko gaminiai, tokie kaip: vienkartiniai stalo indai, maisto laikymo talpyklės, 
maisto pakuotės, kūdikių buteliukai 

AC 13-2 Plastiko gaminiai: grindų danga
AC 13-3 Plastiko gaminiai: žaislai

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm

Medžiagų gaminiuose su numatomu išsiskyrimu panaudojimo aprašai 
Aprašai paremti tiesioginiu pavyzdžių sąrašu 
AC30 Kiti gaminiai su numatomu medžiagų išsiskyrimu
AC31 Kvapnūs drabužiai
AC32 Kvapios šluostės
AC34 Kvapnūs žaislai
AC35 Kvapnūs popieriaus gaminiai
AC36 Kvapnūs CD
AC37 Kiti kvapieji gaminiai
AC38 Metalinių dalių pakavimo medžiagos, išskiriančios plastiškuosius tepalus ar korozijos inhibitorius 
AC39 Kiti gaminiai, išskiriantys plastiškuosius tepalus ar korozijos inhibitorius

Aprašai medžiagoms gaminuose su nenumatomu išsiskyrimu
Gaminio kategorijos [AC]
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Vartojimo aprašai apibrėžimai

• Išskyrimo į aplinką kategorija apibrėžiami tipiniai medžiagos išskyrimai į gamtą. Kategorijos koduojamos numeriais 

su priekyje esančiu prierašu ‘ERC’ (Pavyzdžiui: Plastiko gamyba – ERCC6c)

• ERC yra klasifikuojama pramoninio panudojimo pagrindu prieš profesionalų/vartotojo panaudojimą ir esančio 

viduje/esančio išorėje panaudojimu.

• Šis aprašas parodo galimą poveikį aplinkai ir yra dėl to susijęs su Proceso Kategorija. Sąrašas su ryšiais tarp dviejų

descriptors buvo pateikta, kad palengvinti ERC kategorijos apibrėžimą.

• Išskyrimo į aplinką kategorija apibrėžiami tipiniai medžiagos išskyrimai į gamtą. Kategorijos koduojamos numeriais 

su priekyje esančiu prierašu ‘ERC’ (Pavyzdžiui: Plastiko gamyba – ERCC6c)

• ERC yra klasifikuojama pramoninio panudojimo pagrindu prieš profesionalų/vartotojo panaudojimą ir esančio 

viduje/esančio išorėje panaudojimu.

• Šis aprašas parodo galimą poveikį aplinkai ir yra dėl to susijęs su Proceso Kategorija. Sąrašas su ryšiais tarp dviejų

descriptors buvo pateikta, kad palengvinti ERC kategorijos apibrėžimą.

Išsiskyrimo į
aplinką kategorija
(ERC)

Išsiskyrimo į
aplinką kategorija
(ERC)

Išskyrimo į aplinką kategorija apibrėžiami tipiniai medžiagos išskyrimai į gamtą. Kategorijos 
koduojamos numeriais su priekyje esančiu prierašu ‘ERC’ (Pavyzdžiui: Plastiko gamyba –
ERCC6c)

Išskyrimo į aplinką kategorija apibrėžiami tipiniai medžiagos išskyrimai į gamtą. Kategorijos 
koduojamos numeriais su priekyje esančiu prierašu ‘ERC’ (Pavyzdžiui: Plastiko gamyba –
ERCC6c)
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Vartojimo aprašas – ERC (Išsiskyrimo į aplinką kategorija)
Išskyrimo į aplinką kategorijų aprašai
ERC1 Organinių ir neorganinių medžiagų gamyba chemijos, naftos chemijos, pagrindinių metalų ir nemetalų pramonėje, 

įskaitant tarpinių junginių, monomerų naudojimą nepertraukiamuose arba grupiniuose procesuose, naudojant 
specialią arba daugiafunkcinę įrangą, tiek techniškai kontroliuojamuose, tiek rankinėmis intervencijomis 
operuojamuose procesuose. 

ERC2 Preparatų ruošimas (maišymas ir derinimas) visų tipų pramonėje, pvz. dažų bei paties vartotojo pasigaminamų
produktų, pigmentinės pastos, kuro, namų apyvokos produktų (valymo priemonių), tepalų ir kt. 

ERC3 Ruošimas medžiagose (maišymas ir derinimas medžiagų, kurios bus fiziškai ar chemiškai apjungtos į/ant matricos), 
pvz. plastiko priedai stambiose plastiko gaminių grupėse. Pvz. PVC stambių produktų grupių plastifikatoriai arba 
stabilizatoriai, kristalų augimo reguliatoriai fotografinėse plėvelėse ir kt. 

ERC4 Perdirbimo priemonių pramoninis naudojimas nepertraukiamuose arba grupiniuose procesuose, taikant specialią arba 
daugiafunkcinę įrangą, tiek techniškai kontroliuojamuose, tiek rankinėmis intervencijomis operuojamuose procesuose. 
Pvz. tirpikliai, naudojami cheminėse reakcijose, arba tirpiklių “naudojimas” naudojant dažus, tepalus metalo apdirbimo 
skysčiuose, stingimą slopinančias priemones polimerų formavime/liejime.

ERC5 Pramoninis naudojimas medžiagų, kurios bus fiziškai ar chemiškai apjungtos į/ar ant matricos, pvz. dažų, dangų ar 
klijų rišamoji medžiaga, tekstilės audinių ir odos gaminių dažymas, metalo padengimas ir galvanizavimas.  

ERC6a Tarpinių junginių naudojimas chemijos pramonėje, nepertraukiamuose arba grupiniuose procesuose, taikant specialią
arba daugiafunkcinę įrangą, tiek techniškai kontroliuojamuose, tiek rankinėmis intervencijomis operuojamuose 
procesuose, kitų medžiagų sintezei (gamybai). Pvz. cheminių statybinių blokelių (pramoninės žaliavos) naudojimas 
sintetinant agrochemikalus, vaistus, monomerus ir kt. 

ERC6b Reaktyvių perdirbimo priemonių pramoninis naudojimas nepertraukiamuose arba grupiniuose procesuose, taikant 
specialią arba daugiafunkcinę įrangą, tiek techniškai kontroliuojamuose, tiek rankinėmis intervencijomis 
operuojamuose procesuose. Pvz. baliklių naudojimas popieriaus pramonėje. 

ERC6c Pramoninis monomerų panaudojimas plastiko (šiluminio plastiko) gamybos, polimerizacijos procesuose. Pvz. 
vinilchlorido monomero panaudojimas polivinilchlorido (PVC) gamyboje. 

ERC6d Pramoninis cheminių medžiagų naudojimas (sujungiantys reagentai, išlaikantys reagentai) dervų ir gumų gamyboje, 
polimerizacijos procesuose. Pvz. stireno naudojimas poliesterio gamyboje arba vulkanizavimo reagentų naudojimas 
gumos gamyboje.  
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Vartojimo aprašas – ERC (Išsiskyrimo į aplinką kategorija) - II
ERC7 Pramoninis medžiagų naudojimas uždarose sistemose. Naudojimas uždaroje įrangoje, 

pvz. skysčių naudojimas hidraulinėse sistemose, aušinimo priemonių – šaldytuvuose, 
tepalų - varikliuose, dielektrinių skysčių - elektros transformatoriuose, tepalo -
šildytuvuose. 

ERC8a Perdirbimo priemonių naudojimas vidaus darbams, viešiesiems arba profesiniams 
tikslams. Naudojimas (dažniausiai) sukelia tiesioginį medžiagos išsiliejimą į aplinką, pvz. 
audinių skalbimo priemonės, mašininio plovimo skysčiai, tualetų plovikliai, automobilių ir 
dviračių priežiūros produktai (vaškai, tepalai, ledo nutirpdymo priemonės), dažų ir klijų
tirpikliai arba kvapai ir aerozoliniai purškikliai oro gaivikliuose.  

ERC8b Reaktyvių medžiagų naudojimas vidaus darbams, viešiesiems arba profesiniams 
tikslams. Naudojimas (dažniausiai) sukelia tiesioginį medžiagos išsiliejimą į aplinką, pvz. 
natrio hipochloritas tualetų valikliuose, balinimo priemonės skalbimo priemonėse, 
vandenilis. 

ERC8c Medžiagų naudojimas vidaus darbams (neapdorojimo priemonių) viešiesiems arba 
profesiniams tikslams, kurios bus fiziškai ar chemiškai apjungtos į/ant matricos 
(medžiagos), pvz. dažų ir dangų ar klijų rišamosios medžiagos, tekstilės audinių dažymas.  

ERC8d Perdirbimo priemonių naudojimas lauko darbams viešiesiems arba profesiniams tikslams. 
Naudojimas (dažniausiai) sukelia tiesioginį medžiagos išsiliejimą į aplinką, pvz. 
automobilių ir dviračių priežiūros produktai (vaškai, tepalai, ledo nutirpdymo priemonės), 
dažų ir klijų tirpikliai.

ERC8e Reaktyvių medžiagų naudojimas lauko darbams, viešiesiems arba profesiniams tikslams. 
Naudojimas (dažniausiai) sukelia tiesioginį medžiagos išsiliejimą į aplinką, pvz. natrio 
hipochlorito ar vandenilio peroksido naudojimas paviršių valymui (statybinėse 
medžiagose). 

ERC8f Priemonių naudojimas lauko darbams (neapdorojimo priemonių) viešiesiems arba 
profesiniams tikslams, kurios bus fiziškai ar chemiškai apjungtos į/ant matricos 
(medžiagos), pvz. dažų ir dangų ar klijų rišamosios medžiagos.
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Vartojimo aprašas – ERC (Išsiskyrimo į aplinką kategorija) - II

ERC9a Medžiagų naudojimas vidaus darbams, viešiesiems arba profesiniams tikslams 
(smulkiu mastu) uždarose sistemose. Naudojimas uždarose aplinkose, pvz. aušinimo 
skysčių naudojimas šaldytuvuose, tepaliniuose šildytuvuose.  

ERC9b Medžiagų naudojimas lauko darbams, viešiesiems arba profesiniams tikslams 
(smulkiu mastu) uždarose sistemose. Naudojimas uždarose aplinkose, pvz. 
hidraulinių skysčių naudojimas automobilių suspensijose, tepalai variklių alyvoje ir 
stabdžių skysčiai automobilių stabdžių sistemose. 

ERC10a Nedidelis (nenumatytas) medžiagų išsiliejimas, tame tarpe į ar ant gaminių ir 
medžiagų jų gyvavimo ciklo metu, naudojant lauko darbams. Pvz. metalo, medienos 
ir plastiko statybinės medžiagos (nutekamieji vamzdžiai, drenažo vamzdžiai, korpusai 
ir kt.).

ERC10b Medžiagos, įeinančios į ar ant gaminių ar medžiagų su dideliu ar numatomu 
išsiliejimu jų gyvavimo ciklo metu, naudojant lauko darbams. Pvz. padangos, 
medienos dirbiniai, tekstilės ir audinių gaminiai, tokie kaip išorinės lango užuolaidos, 
skėčiai nuo saulės ir baldai, cinko anodai prekybinėje laivininkystėje ir pramoginiuose 
laivuose, bei stabdžių kaladėlės sunkvežimiuose ar automobiliuose.  

ERC11a Nedidelis (nenumatytas) medžiagų išsiliejimas, tame tarpe į/ant gaminių ir medžiagų
jų gyvavimo ciklo metu, naudojant vidaus darbams. Pvz. grindų dangos, baldai, 
žaislai, statybinės medžiagos, užuolaidos, avalynė, odos gaminiai, popieriaus ir 
kartono gaminiai (žurnalai, knygos, laikraščių ir pakavimo popierius), elektronikos 
įranga (apvalkalai).  

ERC11b Medžiagos, įeinančios į/ant gaminių ar medžiagų su dideliu ar numatomu išsiliejimu 
jų gyvavimo ciklo metu, naudojant lauko darbams. Pvz. nuo audinių, tekstilės gaminių
(drabužių, grindų kilimėlių) skalbimo metu išsiskiriančios medžiagos. 
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Vartojimo aprašas – ryšys tarp ERC ir PROC

Proceso kategorijos remiantis darbuotojų TRA 
kategorijomis

ERC nr.

PROC1 Naudojimas uždarame procese, nėra poveikio tikimybės; 
Gamybinė aplinka

1, 6a, 6c

PROC2 Naudojimas uždaruose, nepertraukiamuose procesuose, esant 
kontroliuojamam atsitiktiniam poveikiui (pvz. bandinių ėmimas)
Gamybinė aplinka

1, 6a, 6c, 7

PROC3 Naudojimas uždaruose gaminių partijos gamybos procesuose (sintezė ar 
paruošimas);
Gamybinė aplinka

1, 2, 6a, 6d

PROC4 Naudojimas gaminių partijos gamybos ir kituose procesuose (sintezė), 
kur pasitaiko poveikis; Gamybinė aplinka

1, 6a, 6c, 6d

PROC5 Grupinių procesų maišymas ar derinimas, preparatų bei gaminių partijos 
paruošimo procesuose (daugiapakopis ir/arba reikšmingas sąlytis) 
Gamybinė aplinka

2, 3

PROC6 Kalandravimo operacijos
Gamybinė aplinka

5

PROC7 Purškimas gamybinėje aplinkoje ir pritaikymas; Gamybinė aplinka 4, 5
PROC8 Medžiagos ar preparato perkėlimas (įkrovimas/iškrovimas) iš vieno indo 

į kitą (į didelias talpyklas iš nepritaikytų įrenginių);
Gamybinė arba negamybinė aplinka

Aptariamas gamybiniame ERC

PROC9 Medžiagos ar preparato perkėlimas į mažas talpyklas (pritaikyta 
pripylimo linija, įskaitant svėrimą); Gamybinė aplinka

Aptariamas gamybiniame ERC

PROC10 Klijų ar kitos dangos dengimas šepečiu ar panaudojant volelį;
Gamybinė arba negamybinė aplinka

4, 5, 8a, 8c, 8d, 8f

PROC11 Purškimas lauke gamybinėje aplinkoje ir/ar pritaikytoje aplinkoje 8a, 8c, 8d, 8f
PROC12 Porodarių naudojimas putų gamyboje 

Gamybinė aplinka
5
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Vartojimo parašas – ryšys tarp ERC ir PROC - II
Proceso kategorijos remiantis darbuotojų TRA 
kategorijomis

ERC nr.

PROC13 Gaminių apdorojimas panardinant ar užliejant; 
Gamybinė arba negamybinė aplinka

4, 5, 6b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f

PROC14 Preparatų ar gaminių gamyba tabletavimo, suspaudimo, ekstruzijos, 
granuliavimo būdais; 
Gamybinė aplinka

1, 2, 3

PROC15 Naudojimas kaip laboratorinio reagento;
Negamybinė aplinka

8a, 8b

PROC16 Medžiagos kaip degalų šaltinio naudojimas; galimas ribotas 
nesudegusio produkto poveikis;  
Gamybinė ar negamybinė aplinka

Netaikoma

PROC17 Tepimas didelės energijos sąlygomis ir esant dalinai atviram 
procesui;  Gamybinė ar negamybinė aplinka

4, 8d

PROC18 Tepimas riebalais didelės energijos sąlygomis
Gamybinė arba negamybinė aplinka

4, 8d

PROC19 Maišymas rankomis esant asmeniniam sąlyčiui ir tik su asmeninės 
apsaugos įranga 
Negamybinė aplinka

8a to 8f

PROC20 Karštį ir slėgį pernešančių skysčių išsklaidytas naudojimas, bet 
uždarose sistemose 

9a, 9b

PROC21 Cheminių medžiagų, sujungtų į medžiagas ir/ar gaminius, 
apdorojimas nedideliu energijos kiekiu

Dar netaikoma

PROC22 Galimai uždaros perdirbimo operacijos aukštesnėje temperatūroje Dar netaikoma
PROC23 Atviros perdirbimo ir pernešimo operacijos aukštesnėje 

temperatūroje
Dar netaikoma

PROC24 Cheminių medžiagų, sujungtų į medžiagas ir/ar gaminius, 
apdorojimas didele (mechanine) energija

Dar netaikoma

PROC25 Karštas metalo apdirbimas Dar netaikoma


