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Atsakomyb ÷s atsisakymas

Ši informacija n÷ra teisin÷ konsultacija, ji skirta tik 
informaciniams tikslams. Nors informacija yra pateikiama 
sąžiningai ir buvo pagrįsta geriausiais šiuo metu turimais 
duomenimis, ja turi būti remiamasi pačio vartotojo rizika. 

Neprisiimame jokių nusiskundimų ar garantijų, susijusių su 
informacijos išsamumu ir tikslumu, taip pat jokios atsakomyb÷s 

už žalą, atsiradusią d÷l min÷tos informacijos naudojimo, taikymo 
ar pasitik÷jimo ja. 
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Tikslai

Atsakykite i klausimus

• Kas yra Poveikio Scenarijus?

• Kokios yra Tolesnio Naudotojo teis÷s ir 
pareigos? 

• Kaip Tolesni Naudotojai gali parodyti “Saugų
Naudojimą”?
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Turinys

Saugus Naudojimas ir Poveikio Scenarijus (PS)

Tolesni ų Naudotoj ų (TN) pareigos 

Panaudojimai ne įtraukti i Poveikio Scenarij ų

Terminai

Poveikio Scenarijaus pavyzdys 

Poveikio Scenarijai mišiniams

Vykdymas

Terminai ir Apibr ÷žimai
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Saugus Naudojimas ir Poveikio Scenarijai

Kas yra Saugus Panaudojimas?

Koks yra Poveikio Scenarijų turinys?

Kokios yra Poveikio Scenarijaus negavimo priežastys?
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Saugaus Naudojimo sąvoka

Pavojus Poveikisx = Rizika

Instrukcijos kaip 
taikyti ir įgyvendinti 
Rizikos Valdymo 
Priemones ir 
Darbo Sąlygas

Saugus Naudojimas
=

Rizika žemiau ribin ÷s

Medžiagos 
savyb ÷s

Vertina 
medžiagos 
pavojaus lygį ir 
apibr÷žia 
leistinas ribines 
vertes

Naudojimo 
sąlygos

Rizikos 
vertinimas

Poveikio 
Scenarijus

Gamintojas/Impo
rtuotojas

Tolesnis 
Naudotojas

Gamintojas/I
mportuotojas

Tolesnis 
Naudotojas

Pateikia 
panaudojimo  
informaciją ir
taikymo atvejus

Nustato saugaus 
naudojimo 
sąlygas (darbo 
sąlygas, DS; 
rizikos valdymo 
priemones, RVP)

Įgyvendina RVP
ir DS kaip 
pateik÷ tiek÷jas
Poveikio
Scenarijuje
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Saugus Naudojimas ir poveikis Tolesniems Naudotojams (I)

• Chemini ų medžiag ų (medžiagų ir mišinių) naudojimas gali sukelti 
poveik į (žmogaus ir aplinkos sąlytis su medžiagomis įvairiais būdais)

• Cheminių medžiagų “saugus naudojimas” yra dabar teisiškai vykdomas
pagal REACH

• “Saugus naudojimas” reiškia, kad poveikio lygiai yra tokie maži, kad 
nesukelia žalingo poveikio žmon÷ms ar aplinkai, kurį tikimasi, kad 
sukels

• “Saugus naudojimas” reiškia, kad poveikio lygiai yra tinkamai
kontroliuojami

Tolesnio Naudotojo pareiga yra užtikrinti, kad visi jo panaudojimai yra 
saugūs
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Saugus Naudojimas ir poveikis Tolesniems Naudotojams (II)

• “Saugus naudojimas” cheminių medžiagų priklauso nuo :

− Cheminių medžiagų savybi ų

− Darbo Sąlygų (DS)

− Rizikos Valdymo Priemoni ų (RVP)

• Tolesni Naudotojai kontroliuoja Panaudojimo Sąlygas ir Rizikos 
Valdymo Priemones. Jie gali pritaikyti jas esant poreikiui.

• Instrukcijos kaip saugiai naudoti cheminę medžiagą yra pateiktos SDL 
dalyje Poveikio Scenarijus

• Šios instrukcijos dabar yra teisiškai privalomos!

“Jeigu Poveikio Scenarijuje nurodyta mūv÷ti pirštines, tuomet Tolesnis 
Naudotojas privalo mūv÷ti pirštines”
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Poveikio Scenarijaus (PS) turinys ir tikslas

Poveikio Scenarijus yra reikalingas, 
jeigu chemin÷s medžiagos yra 
pagaminama / importuojama ≥ 10t 
ir jeigu ji yra pavojinga

Poveikio Scenarijaus dokumentai 
yra rezultatas poveikio vertinimo ir 
rizikos charakteristika 

Poveikio Scenarijus yra 
perduodamas su nauju SDL 
(išpl÷stinis SDL “extSDL”)

Pagrindiniai PS elementai:

• Aprašomos cheminių medžiagų
saugaus naudojimo sąlygos per vis ą
jos gyvavimo cikl ą

• Apima aplinką, darbuotojus ir/arba 
vartotojus

• Aprašomos darbo salygos (DS) 
įvertinant poveikį (pvz. temperatūros 
proceso metu)

• Nurodo praktines Rizikos Valdymo 
Priemones (RVP), kurių reikia siekiant 
užkirsti kelią, sumažinti arba apriboti 
rizikas (pvz. mūv÷ti pirštines)

• Aprašo panaudojimus, kuriems šios 
sąlygos ir priemon÷s yra tinkamos

• Vienas PS gali apimti vieną ar kelis 
panaudojimus
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Pigmento
gamintojas
Pigmento
gamintojas

Dažų
gamintojas
Dažų
gamintojas

Medžiagos 
(pigmento) 
gamyba

Pigmento 
gavimas, 
sand÷liavimas 
ir 
perpakavimas

Dažų gamyba 
naudojant 
pigmentą kaip 
komponentą

Automobilio 
k÷bulo 
dažymas

Mašinos 
naudojimas

REACH 
vaidmuo

Gamintojas Platintojas Tolesnis 
Naudotojas

Tolesnis 
Naudotojas

Gamyba Platinimas Gamyba Pramoninis 
naudojimas

Privatus 
namų ūkyje 
naudojimas

S A U G U S 

N A U D O J I M A S

S A U G U S 

N A U D O J I M A S

Naudoji
mo tipas

Gamybos 
etapai

Medžiagos gyvavimo ciklas

Mašinos 
gamintojas
Mašinos 
gamintojas

Tarnavimo 
etapas 
vartotojui

Tarnavimo 
etapas 
vartotojui

Pašalinimas 
ir mašinos 
perdirbimas

Atliek ų
etapas
Atliek ų
etapas

Tolesnis 
Naudotojas

Atliekos ir 
perdirbimas

- - -
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Tolesnis Naudotojas NEGAUNA PS medžiagoms kai:

• Medžiagos yra pagaminta / importuota mažiau nei 10 ton ų

• Medžiaga n÷ra pavojinga 1)

• Medžiaga bus užregistruota v ÷lesniame etape (2013 m. ar 2018 m.)

Pastabos: 

Registracijos Numeriai gali būti perduoti su SDL anksčiau negu Poveikio 
Scenarijai

1) Pavojinga šiame kontekste reiškia: pavojinga pagal CLP Reglamentą (buvusi “Pavojingų Medžiagų Direktyva” 67/548/EEC (DSD)) arba

Patvarios, linkusios Bioakumuliuotis ir Toksiškos (PBT) arba labai Patvarios ir labai linkusios Bioakumuliuotis (vPvB) arba medžiagos 
keliančios panašų susirūpinimą
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Tolesnių naudotojų (TN) pareigos

Kokie yra mano teisiniai įsipareigojimai kaip Tolesnio 
Naudotojo?

Kaip as galiu pasitikrinti ar vykdau šiuos įsipareigojimus kaip 
Tolesnis Naudotojas? 
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Tolesnių Naudotojų teisiniai įsipareigojimai

REACH reglamentas Straipsnis 37 (5):

Tolesnis naudotojas nustato , taiko ir, jei tinka, rekomenduoja atitinkamas priemones,
skirtas tinkamai valdyti rizik ą, nustatyt ą bet kuriuo iš šių būdų:

(a) jam pateiktame (-uose) saugos duomen ų lape (-uose);

(b) jo paties atliktame chemin÷s saugos vertinime;

(c) pagal 32 straipsnį jam pateiktoje informacijoje apie rizikos valdymo priemones. 

REACH Reglamentas Straipsnis 39 (1):

Tolesni naudotojai privalo įvykdyti 37 straipsnio reikalavimus ne v÷liau kaip per
12 m÷nesių nuo registracijos numerio, kurį jų tiek÷jai nurod÷ pateiktame saugos duomenų
lape, gavimo.

Šaltinis: REGLAMENTAS (EC) Nr 1907/2006

PASTABA : Viršuje yra ištrauka. Išsamaus sąrašo teisinių pareigų susijusių su saugiu naudojimu 
ir informacija tiekimo grandin÷je prašome ieškoti REACH Reglamente V antraštin÷je dalyje 
“Tolesni Naudotojai”. 
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• Jūsų panaudojimas pateiktas: jūsų realios darbo sąlygos ir rizikos valdymo 
priemon÷s atitinka nurodytoms Poveikio Scenarijuje. 

− Nereikia imtis tolesni ų veiksm ų

• Jūsų panaudojimas nežymiai skiriasi nuo Poveikio Scenarijaus: 

− Naudokit ÷s instrukcijomis Poveikio Scenarijuje kaip pritaiky ti 
kintamuosius j ūsų situacijai (skai čiavimas) 1)

• Jūsų panaudojimas iš esm ÷s skiriasi nuo Poveikio Scenarijaus: 

− Prašome patikrinti duomenis pateiktus 17 puslapyje

Atlikite atitikties patikrą

1) Jeigu yra žinomi esminiai poveikio vertinimo parametrai, tolesnis naudotojas gali išskirti ir pritaikyti juos realioms sąlygoms. PASTABA: 
Skaičiavimas yra įmanomas tiktai, jeigu tiek÷jas nurod÷ atitinkamą skaičiavimo įrankį arba vertinimo instrumentus poveikio scenarijuje.

Kiekvienas Tolesnis Naudotojas, kuriam yra tiekiama medžiaga arba preparatas 
kartu su SDL ir Poveikio Scenarijumi (-ais), privalo užtikrinti, kad jo panaudojimo 
sąlygos yra įtrauktos į tą scenarijų. 

Palyginkite Poveikio Scenarijuje pateiktas s ąlygas su savo praktika.
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Tolesnio Naudotojo atitikties patikra

Patikrinkite Poveikio Scenarijaus (PS) pavadinim ą

• Palyginkite Jūsų panaudojimą su trumpuoju pavadinimu  ir panaudojimo 
deskriptoriais pateiktais pirmoje Poveikio Scenarijaus dalyje

• Pasirinkite PS su trumpuoju pavadinimu ir panaudojimo deskriptoriais, kurie  
atitinka (artimiausias) jūsų situaciją

PASTABA: panaudojimų pasirinkimas neužtikrina saugaus naudojimo, reikalingas 
antrasis žingsnis – palyginimas

1

Patikrinkite darbo s ąlygas (DS) ir rizikos valdymo priemones (RVP)

• Palyginkite DS ir RVP pateiktas Poveikio Scenarijuje su jūsų situacija 

PASTABA: instrukcijos yra teisiškai privalomos! 

2
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Kaip atlikti Tolesnio Naudotojo atitikties patikrą

Jūsų naudojimo būdas 
nurodytas?

TN gauna extSDL

Patikrinkite, ar jūsų darbo etapai apimami?

Naudojimo būdas 
nerekomenduotinas?

Įvertinkite 
tiek÷jo 

argumentus

taip

Visi etapai apimami?
Pasižym÷kite, 
kokių etapų

trūksta

Palyginkite PS su jūsų DS ir RVP, 
pasižym÷kite skirtumus

Nesutampa apimtis?

Patvirtinkite 
atitiktį Tęskite Naudojim ą

Matavimo rezultatai 
apimami?

ne

ne

ne

taip

ne taip

taip

taip Neatitinka 
Poveikio 

Scenarijaus!

Tolesni 
Veiksmai

Eikite į 17
psl.

ne

Šaltinis: ECHA Rekomendacijos Tolesniems Naudotojams, 49 psl.
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Naudojimo būdas nepateiktas

Koks yra mano pasirinkimas, jei mano panaudojimo būdas 
nepateiktas?

Kokių veiksmų aš turiu imtis, kad užtikrinti atitiktį?

Kokios yra sąlygos, jeigu mano tonažas yra mažesnis nei 1 
tona/metus?
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Galimyb ÷s, kai naudojimo b ūdai / sąlygos nepateiktos

Patikrinkite extSDL

Naudojimo b ūdų
aprašymas pateiktas?

Jūsų DS ir RVP atitinka 
tiek÷jo PS?

taip

ne

Tęskite Naudojim ą

Paprašykite tiek ÷jo įtraukti 
panaudojimo b ūdą

c

Pakeiskite naudojimo s ąlygasb

Raskite alternatyv ų šaltin į
su BRENNTAG pagalba

d

Atlikite savo CSV ir informuokite
ECHA

e

Nenaudokite medžiagos /
ieškokite alternatyvos

f

a

ne

Informuo
kite

ECHA
taip

taip

ne taip

ne

Įgyvendinkite/ 
Rekomenduokite 

tinkamas RVP

Patikrinkite panaudojim ą < 1tona/metus
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Galimi veiksmai užtikrinti atitiktį

Pakeiskite naudojimo s ąlygas: Jeigu Jūsų darbo sąlygos ir/arba jūsų įgyvendintos 
rizikos valdymo priemon÷s neatitinka tiek÷jo rekomenduojamų DS/RVP pateiktų PS, 
jūs galite pakeisti savo DS/RVP, kad atitiktų nurodytas PS.

Prašykite tiek ÷jo įtraukti J ūsų panaudojimo b ūdą: Patikrinus radote, kad Jūsų
panaudojimo būdas nepateiktas, Jūs turite susisiekti su savo tiek÷ju ir paprašyti 
įtraukti Jūsų panaudojimo būdą į PS. Pastaba: Tiek÷jas teisiškai neprivalo įtraukti 
papildomų panaudojimo būdų.

Raskite alternatyvius šaltinius: Kai kuriais atvejais gali būti lengviau surasti 
alternatyvų šaltinį, kuris patvirtina Jūsų panaudojimo būdą jo PS. Paprašykite 
BRENNTAG pagalbos.

Atlikite savo CSV: Jei viršuje pateikti variantai nepavyksta arba Jūsų
panaudojimo būdas yra konfidencialus, Jūs galite atlikti savo Chemin÷s Saugos 
Vertinimą (CSV) kaip Tolesnis Naudotojas (TN).

Pastaba: Šiuo atveju Jūs privalote informuoti ECHA (nemokamai) apie Jūsų CSV 
per 6 m÷nesius nuo extSDL gavimo. Jūsų CSV yra Jūsų dokumentas. Valstybin÷s 
Institucijos gali Jūsų to paprašyti. 

Nenaudokite medžiagos: Tam tikrais atvejais gali paaišk÷ti, kad Jūs nebegalite 
naudoti šios medžiagos. Prašykite Brenntag pagalbos surasti pakaitalą.

b

d

e

f

c
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Išimtis: naudojimas ne pagal sąlygas, kai naudojama mažiau nei 1 tona per metus

Tolesnis naudotojas neprivalo rengti chemin ÷s saugos ataskaitos naudojimo 
būdams nesant PS, jei:

• Tolesnis naudotojas sunaudoja chemin÷s medžiagos ar preparato iš viso mažiau nei 1 
tona per metus – Straipsnis 37(4) c)

Vis d÷lto Tolesnis Naudotojas turi įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus , jeigu jis nori 
remtis šia išimtimi: 

• Jis apsvarsto chemin÷s medžiagos naudojimo būdus ir nustato bei taiko reikiamas 
rizikos valdymo priemones, būtinas užtikrinti tinkamą rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai 
valdymą [Straipsnis 37(6)]

• Jis turi pranešti ECHA per REACH-IT apie išimties situaciją [Straipsnis 38(1)] ir pateikti 
informaciją kaip prašome Straipsnyje 38(2)

• Jis privalo informuoti ECHA per šešis m÷nesius nuo registracijos numerio, kurį jo 
tiek÷jai nurod÷ pateiktame saugos duomenų lape [Straipsnis 39(2)]

• Panaudotas kiekis yra ne tik faktiškai taikomas, bet ir apima sand÷liuojamą kiekį taip 
pat.

a

PASTABA : Viršuje yra ištrauka. Išsamų išimčių sąrašą prašau skaityti REACH Reglamente 
Straipsnis 37(4)
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Laikas

Kokie yra etapai nuo registracijos iki Poveikio Scenarijaus?

Kokie yra teisiniai terminai?
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Nuo Registracijos iki Poveikio Scenarijaus

Gruodis 2010

Dokumentacija s÷kmingai 
pateikta ECHA prieš 01/12/10

Registracijos mokesčio 
sumok÷jimas per 2 savaites

Registruotojas perkelia
registracijos numerį į SDL pagal
Priedą II

Sausis

ECHA pateikia registracijos
numerį iki 28/02/11

Registruotojas paruošia PS 
perdavimui tiekimo grandin÷je

Registruotojas siunčia  savo 
klientams (TN) extSDL su 
registracijos numeriu įskaitant 
paskutinius 4 skaitmenis

TN perduoda extSDL savo 
klientams (TN) su registracijos 
numeriu išskyrus 4 paskutinius 
skaičius

Vasaris Kovas Balandis . . . Veiksmas / Laikas

extSDL su registracijos numeriu pateikimas Tolesnie ms Naudotojams gali užtrukti kelis 
m÷nesius nuo registracijos datos.

1

3

4

5

2

6

7
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Teisin÷ laiko juosta

Nuo Registracijos Numerio gavimo SDL’e:

• Tolesni Naudotojai turi 12 m÷nesių patikrinti savo naudojimo būdus ir atitikti
nustatytoms Darbo Sąlygoms ir Rizikos Valdymo Priemones

• Tolesni Naudotojai turi 6 m÷nesius informuoti ECHA apie bet kokį naudojimą
nepateiktą PS, jeigu jis ketina atlikti savo CSV

• Tolesni Naudotojai turi 6 m÷nesius informuoti ECHA apie naudojimus, kuri ų
yra mažiau nei 1 tona/metus ir kuris n÷ra pateiktas PS

PASTABA : Prad÷kite tikrinti panaudojimo būdus iškart, kai tik gausite registracijos numerį
saugos duomenų lapuose tam, kad neprarasti laiko, jeigu Jūs tur÷site parengti savo CSV
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Poveikio Scenarijai mišiniams

• Kiekviena medžiaga esanti mišinyje gali tur÷ti daugiau nei vieną Poveikio 
Scenarijų

• D÷l skirtingų registracijos terminų atskiroms medžiagoms extSDL bus “nebaigti”

Mišiniui, turinčiam 3 atskiras medžiagas su registracijos terminu 2010 m., 2013
m. ir 2018 m., PS visoms sud÷tin÷ms dalims bus pateikta tik 2018+ m.

• Gali būti sujungti keli PS, kai tik bus aišku kaip tai padaryti1)

1) DPD+ metodas, kuris būtų taikomas sujungti PS ir peržiūr÷ti gamintojams
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Vykdymas

• Europos vykdytojai paskelb÷, kad jie prad÷s tikrinti Gamintojus nuo 2011 m. 
pavasario

• Ko gali būti klausiama?
− Importai: Ar jūs medžiagą (pre)-registravote? Ar tai atliko Vienintelis Atstovas? 

− extSDL: Ar jūs gavote extSDL?  

− Poveikio Scenarijai: Ar jūs radote savo panaudojimo būdus? Ar jūs pasitikrinote savo 
Darbo Sąlygas ir Rizikos Valdymo Priemones?

• Kas gali būti tikrinama pas Tolesnius Naudotojus/Gamintojus 2011 m. pavasarį?
− Niekas! TN turi 12 m÷nesių įgyvendinti DS ir RVP po extSDL gavimo iš savo tiek÷jo. 

− Jeigu naudojimo būdas nepateiktas, TN turi ištaisyti situaciją per 12 m÷nesių nuo 
extSDL, naudojimas gali būti tęsiamas. 

• Naujo Forumo vykdymo projekto “REACH-EN-FORCE 2” tikslai užtikrinti atitikimą
su mišinių gamintojų pareigomis, kadangi jie turi svarbių įsipareigojimų tiekimo 
grandin÷je daugybei svarbių reikalavimų nustatytų pagal REACH ir CLP 
Reglamentus. 

• Papildomai, inspektoriai padidins ateities įsipareigojimus Tolesniems 
Naudotojams lyginant su išpl÷stiniu saugos duomenų lapu.
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Santrauka

• REACH yra teisin÷ schema, kuri “organizuoja” saugų cheminių medžiagų
naudojimą

• Cheminių medžiagų “Saugus Naudojimas” reiškia, kad poveikio lygiai yra 
tinkamai kontroliuojami Gamintojų ir Tolesnių Naudotojų

• Tolesni Naudotojai kontroliuoja savo Darbo Sąlygas ir Rizikos valdymo 
Priemones. Tolesni Naudotojai yra teisiškai atsakingi už “saugaus naudojimo”
užtikrinimą.

• Instrukcijos kaip saugiai naudoti pavojingas chemines medžiagas (≥10t) yra 
Poveikio Scenarijuje ir yra teisiškai galiojančios. 

• Ne visos medžiagos tur÷s PS 2011 m.

• Kai Jūs gaunate PS, jūs turite palyginti darbo sąlygas ir rizikos valdymo 
priemones pateiktas PS, su savo praktika.

• Tuo atveju, kai Jūsų praktika nukrypsta nuo pateiktos, Jūs galite pasirinkti keletą
galimybių, kad tapti atitiktimi pagal Reach reglamentą

• Reglamentas suteikia 12 m÷nesių periodą nuo registracijos numerio gavimo 
kartu su SDL, kad tapti atititktimi pagal Reach reglamentą

• Poveikio Scenarijai mišiniams šiuo metu negali būti apjungti į vieną PS

N÷ra nustatyto standartinio Poveikio Scenarijaus formato
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Back-up
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Terminai ir Apibr÷žimai (I)

Naudojimas: perdirbimas, preparatų ruošimas, suvartojimas, laikymas, sand÷liavimas, 
apdorojimas, sud÷jimas ar supylimas į talpyklas, perd÷jimas ar perpylimas iš vienos talpyklos į
kitą, sumaišymas, gaminio gaminimas arba kitoks naudojimas.

Nustatytas naudojimas: atskiros chemin÷s medžiagos ar mišinio sud÷tyje esančios chemin÷s 
medžiagos arba mišinio naudojimas, kurį nustat÷ tiekimo grandin÷s dalyvis, įskaitant naudojimą
savo reikm÷ms, arba apie kurį jam raštu praneš÷ artimiausias tolesnis naudotojas.

Naudojimo S ąlygos: naudojimo sąlygos tiksliai nusako, kuris parametras sąlygoja 
panaudojimo poveikį. Jos apima: darbo sąlygas, rizikos valdymo priemones, koncentraciją
preparate ar gaminyje ir fizinį būvį (milteliai, skystis, kt.) ir informacija apie aplinką, kurioje 
medžiaga yra naudojama.

Darbo Sąlygos (DS): Darbo sąlygos yra Poveikio scenarijaus dalis, kurių tikslas nusakyti 
medžiagos ar preparato naudojimo aplinkybes. Visų pirma, jos apibūdina veiklos rūšis, kurios 
nustatytos poveikio scenarijuje,  kaip dažnai ir kaip ilgai medžiaga yra naudojama ir kuriame 
procese, kokioje temparturūje ir t.t. 

Rizikos Valdymo Priemon ÷s (RVP): priemon÷s, kuriomis kontroliuojama chemin÷s medžiagos 
emisija ir (arba) kontaktas su ja, taip kontroliuojant riziką, keliamą žmonių sveikatai ar aplinkai 
(pvz. ištraukiamoji ventiliacija, išmetamųjų dujų deginimo įrenginiai, darbo apsaugos priemonių
naudojimas, tokių kaip pirštin÷s ar kauk÷s)

Skaičiavimas: skaičiavimo tikslas – pasiekti lankstumą tikrinant ar jūsų ar jūsų klientų
panaudojimai yra pateikti poveikio scenarijuje. Jeigu jūs turite kita darbo sąlygų ir rizikos 
valdymo priemonių kombinaciją, kuri jums leidžia pasiekti tokį patį saugumo lygį, jūs galite 
naudoti skaičiavimą, nor÷dami parodyti, kad jūs atitinkate atitiktį. Jūs galite naudoti “skaičiavimą”
tiktai tada, kai skaičiavimo duomenys ir apribojimai yra pateikti tiekejo Poveikio Scenarijuje.
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Terminai ir Apibr÷žimai (II)

CSV: chemin÷s saugos vertinimas – tai procesas, kurio tikslas yra nustatyti riziką, kurią kelia 
chemin÷s medžiagos gamyba ir naudojimas ir, kaip dalį poveikio vertinimo, sudaryti poveikio 
scenarijų, įskaitant rizikos valdymo priemones, skirtas kontroliuoti riziką. 

CSR: chemin÷s saugos ataskaita (CSR) – tai dokumentas, kuriame detaliai apibūdinamas 
chemin÷s saugos vertinimo (CSV) procesas ir rezultatas. 

SDL: Saugos Duomenų Lapas teikia išsamią informaciją apie cheminę medžiagą ar mišinį ir jos 
saugų, kontroliuojamą panaudojimą darbo vietoje. Darbdaviai ir darbuotojai naudoja kaip 
informacijos šaltinį apie pavojus, įskaitant pavojų aplinkai, ir gauna patarimų d÷l atsargumo 
priemonių. SDL yra susijęs su produktu.

PS: Poveikio Scenarijus nurodo sąlygas, pagal kurias medžiaga gali būti naudojama saugiai (= 
kontroliuojama rizika). Jame yra trumpas pavadinimas (ženklinimo turinys ir PS taikymas), darbo 
sąlygos ir rizikos valdymo priemon÷s. 

extSDL : Išpl÷stinis Saugos Duomenų Lapas (išpl÷stas PS)

Detalesn ÷s informacijos ieškokite:

−ECHA Rekomendacijos Tolesniems Naudotojams
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_lt.pdf?vers=29_01_08)

− Jūsų šalies pagalbos tarnyba

− Jūsų pramon÷s asociacija
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Panaudojimų Aprašymo Sistema

Vartojimo sritisVartojimo sritis
SU

Produkto KategorijaProdukto Kategorija
PC

Proc eso KategorijaProc eso 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

Rodykl ÷

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

Taisykl ÷s
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Rekomendacijos Vartojimo Aprašų priskyrimui: žingsnis 1

Pasirinkite iš ši ų privalom ų aprašų:

• SU3: Pramoninis naudojimas (pvz. cheminis balinimas popieriaus pramon÷je)

• SU21: Vartotojams: privatus būstas (pvz. sienų dažymas kaip privatus asmuo)

• SU22: Profesinis  naudojimas:  viešoji  erdv÷ (pvz. namo dažymas 
komerciniams tikslams)

Papildomi aprašai galutinio panaudojimo sritims gali būti prid÷ti

Pasirinkite tinkam ą vartojimo srit į
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Rekomendacijos Vartojimo Aprašų priskyrimui: žingsnis 2

• [SU3] – Pramoninis naudojimas: priskirti bent proceso kategoriją (PROC) ir
išskyrimo į aplinką kategoriją (ERC)

• [SU22] - Profesinis  naudojimas: priskirti bent proceso kategoriją (PROC) ir
išskyrimo į aplinką kategoriją (ERC)

• [SU21] - Vartotojams: priskirti bent produkto kategoriją (PC) ar gaminio
kategoriją (AC) ir išskyrimo į aplinką kategoriją (ERC)

Pagal jūsų pasirinkt ą SU priskirkite papildomus aprašus pagal šias 
taisykles
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Medžiaga savo gyvavimo cikle: pigmentas dažuose pramon iniam mašin ų dažymui

Pigmento
Gamintojas
Pigmento
Gamintojas

Dažų
gamintojas
Dažų
gamintojas

Mašinos 
gamintojas
Mašinos 
gamintojas

Pigmento 
gamyba

Pigmento 
gavimas, 
sand÷liavimas ir
perpakavimas

Dažų maišymas, 
naudojant pigment ą
kaip spalvos 
komponent ą

Mašinos dažymas

Procesas

VartotojasVartotojas

Mašinos 
naudojimas

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 perk÷limas 
į mažas talpyklas

-

-

ERC4: Perdirbimo 
priemonių pramoninis 
naudojimas

SU10: Cheminių
medžiagų ruošimas

PROC5: Grupinių
procesų maišymas ar 
derinimas

ERC2: Medžiagų
maišymas ir 
derinimas

-

-

-

-

-

-

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

-

-

AC1-1: Keleivin÷s 
mašinos

SU3: Pramonin÷
gamyba

PROC7: 
Purškimas gamybin÷je 
aplinkoje

PROC

SU

AC

PC

ERC

SU21: Privatus 
namų ūkis

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

ERC4: Perdirbimo 
priemonių pramoninis 
naudojimas


