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•  Viena iš trijų pripažintų profesinių ligų Europoje 
yra dėl pavojingų cheminių medžiagų poveikio. 

•  Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 
(EU-OSHA) duomenimis per metus 27 Europos 
Sąjungos šalyse miršta apie 74 000 žmonių dėl 
pavojingų cheminių medžiagų poveikio darbo 
vietose. 



Du teisės aktų rinkiniai, kurie veikia kartu 
Cheminių medžiagų valdymas Cheminių rizikos veiksnių valdymas 

darbo vietose 
Europos	Parlamento	ir	Tarybos	reglamentas	(EB)	Nr.	
1907/2006	(REACH)		

1989	m.	birželio	12	d.	Tarybos	Direktyva	89/391	dėl	
priemonių	darbuotojų	saugai	ir	sveikatos	apsaugai	
darbe	gerin<	nustatymo	

Europos	Parlamento	ir	Tarybos	reglamentas	(EB)	Nr.	
1272/2008	(CLP-GHS)	

Darbuotojų	saugos	ir	sveikatos	apsaugos	nuo	rizikos,	
susijusios	su	cheminiais	veiksniais	darbe	(Direktyva	
98/24	EB)	(CHVD)	
	

Darbuotojų	apsaugos	nuo	rizikos,	susijusios	su	
kancerogenų	arba	mutagenų	poveikiu	darbe	(Direktyva	
2004/37/EB	buvusi	97/42/EB)	(KMD)	

Dėl	bū<niausių	darbuotojų	saugos	ir	sveikatos	apsaugos	
gerinimo	reikalavimų,	taikomų	dirbant	potencialiai	
sprogioje	aplinkoje	(Direktyva	1999/92/EB)	



REACH reglamentas 

		
•  Pagrindinis	Europos	Sąjungos	naujosios	cheminių	medžiagų	

tvarkymo	poliXkos	teisės	aktas.	
	
•  Reglamentas	palaipsniui	įsigalioja	nuo	2007	m.	birželio	1	d.	

•  Šiuo	metų	Europos	Sąjungoje	bet	kokią	veiklą	susijusią	su	
pavojingomis	cheminėmis	medžiagomis	ir	preparatais	
reglamentuoja	REACH	reglamentas.	

	



REACH reglamento tikslas		
•  užXkrinX	aukštą	žmonių	sveikatos	ir	aplinkos	apsaugos	lygį	
	
	
	
	
•  Kas	yra	aktualu	darbo	vietose?	

•  už<krin<	aukštą	darbuotojų	saugos	ir	sveikatos	lygį	dirbant	su	
cheminėmis	medžiagomis	

•  Siekiant	už<krin<	aukštą	darbuotojų	apsaugos	lygį,	REACH	
įgyvendina	specifinius	reikalavimus	darbuotojų	profesiniai	saugai	
ir	sveikatai,	kurie	nepažeidžia	ES	darbuotojų	saugos	teisės	aktų,	
tame	tarpe	ir	89/391/EEC	Direktyvos	bei	iš	jos	išeinančių	
(dukterinių)	direktyvų.	

??? 



Nors	REACH	reglamentas,	CHVD	ir	KMD	yra	teisės	
aktai,	pagrįsX	vienodu	požiūriu	į	darbuotojų	apsaugą,	
ir	jais	visais	siekiama	Xkslo	geriau	saugoX	žmonių	
sveikatą,	yra	keli	skirtumai	siekiant	įgyvendinX	šiuos	
Xkslus:	

•  REACH	reglamento	taikymo	sriXs	yra	labai	plaX	–	jo	
reikalavimai	taikomi	darbuotojų	saugai	ir	sveikatai,	
aplinkosaugai	ir	vartotojų	apsaugai		

	
•  CHVD	ir	KMD	taikomos	Xk	darbuotojų	
					saugai	ir	sveikatai	



•  Pagal	CHVD		ir	KMD	visi	darbdaviai	privalo	
					verXnX	riziką	darbuotojų	sveikatai,	kai	
					dirbama	su	pavojingomis	cheminėmis	
					medžiagomis,	ir		nustatyX	būXnas	šios	
					rizikos	kontrolės	priemones		
	
•  Pagal	REACH	reglamentą	pareiga	verXnX	riziką	ir	nustatyX	

būXnas	kontrolės	priemones	tenka	aukštesnių	Xekimo	
grandinės	pakopų	dalyviams	(gamintojui	ar	importuotojui)	

	



•  CHVD	ir	KMD	taikomos	visų	rūšių	darbinei	
					veiklai,	kai	darbo	vietoje	yra	pavojingų	
					cheminių	medžiagų	ir	mišinių,	įskaitant	
					darbo	procesus,	per	kuriuos	išsiskiria	
					sveikatai	pavojingos	medžiagos	ar	mišiniai,	pavyzdžiui,		
					suvirinimo	garai,	medienos	dulkės,	dyzelinių	variklių	
					išmetamosios	dujos	ar	kt.		
	
	
	
•  Tokioms	darbo	procese	susidarančioms	medžiagoms	ir	

mišiniams	REACH	reglamentas	netaikomas	



Cheminis veiksnys 

•  reiškia	bet	kokį	cheminį	elementą	arba	junginį,	gryną	
arba	sumaišytą,	esanU	gamtoje,	gaminamą,	naudojamą	
arba	išleidžiamą	į	aplinką	(gali	bū<	išleidžiamas	ir	kaip	
atlieka)	bet	kokio	darbo	proceso	metu,	nepriklausomai	
nuo	to,	ar	jis	gaminamas	<kslingai	ar	ne,	ar	jis	pateiktas	
rinkai	ar	ne.	



Pavojingas cheminis veiksnys	
	

•  I)	bet	koks	cheminis	veiksnys,	aXXnkanXs	priskyrimo	
pavojingoms	medžiagoms	ar	preparatams	kriterijus,	išskyrus	tas	
medžiagas,	kurios	a<<nka	<k	aplinkai	pavojingų	medžiagų	
kriterijus;		

	
•  II)	bet	koks	cheminis	veiksnys,	kuris,	nors	ir	neaXXnka	

priskyrimo	pavojingiems	veiksniams	kriterijų,	kaip	nurodyta	(l)	
pastraipoje,	tačiau	dėl	savo	fizikinių	-	cheminių,	cheminių	arba	
toksikologinių	savybių,	naudojimo	būdo	arba	buvimo	darbo	
aplinkoje	pobūdžio	gali	kelX	pavojų	darbuotojų	saugai	ir	
sveikatai,	įskaitant	visus	cheminius	veiksnius,	kuriems	yra	
nustatyta	ribinė	vertė	darbo	aplinkos	ore.		

•  Direktyva	98/24/EB	



KAIP CHEMINIAI VEIKSNIAI GALI SUKELTI 
ŽALĄ? 

•  Cheminiai	veiksniai	gali	sukelX	žalą	žmogaus	kūnui	Eesiogiai	arba	
pagaminant	kokios	nors	formos	energiją,	kuri	gali	daryX	neigiamą	
poveikį	žmogaus	sveikatai.		

•  Pirmuoju	atveju,	kai	cheminiai	veiksniai	Xesiogiai	daro	žalą	žmogaus	
kūnui,	yra	būXna,	kad	jo	molekulės	Xesiogiai	kontaktuotų	su	kuria	nors	
žmogaus	kūno	dalimi.		

•  Antruoju	paminėtuoju	atveju	žalą	sukelia	energija,	atsirandanX	dėl	
cheminės	medžiagos,	galinčios	sukelX	tokius	reiškinius	-		užsidegimas	
arba	sprogimas.		



•  REACH	reglamento	taikymo	pagrindas	yra	cheminės	
medžiagos,	todėl	atliekant	rizikos	verXnimus	pagal	jį	
verXnamas	tokios	medžiagos	naudojimas	per	visą	Xekimo	
grandinę.	VerXnant	riziką	pagal	REACH	reglamentą	nėra	
atsižvelgiama	ir	į	kitas	toje	konkrečioje	vietoje	naudojamas	
chemines	medžiagas	ar	mišinius	arba	į	bendrą	įvairių	per	
tam	Xkrus	procesus	naudojamų	medžiagų	poveikį	sveikatai	

		
•  CHVD	ir	KMD	nuostatos	yra	daugiau	skirtos	
					procesams	(ar	konkrečioms	darbo	vietoms),	
					t.	y.	darbdavys	įverXna	savo	darbo	procesą,	
					įskaitant	taikomas	kontrolės	priemones,	ir	
					visas	jame	naudojamas	chemines	medžiagas	



Kas yra aktualiausia darbo vietose užtikrinant 
REACH reglamento įgyvendinimą 

•  Saugos	duomenų	lapai	
•  Poveikio	scenarijai	

•  Autorizuo<nų	cheminių	medžiagų	sąrašas	(XIV	priedas)	

•  Tam	<krų	pavojingų	medžiagų,	preparatų	ir	gaminių	gamybos,	<ekimo	rinkai	
bei	naudojimo	apribojimai	(XVII	priedas)	



Į	kokius	dalykus	reikėtų	atkreipX	dėmesį	
	saugos	duomenų	lapuose?	

•  	 Įsi<kin<,	kad	saugos	duomenų	lapas	yra	Xnkamas	
konkrečiai	<ekiamai	cheminei	medžiagai	ar	mišiniui	

	
•  								Įsi<kin<,	kad	saugos	duomenų	lape	pateikta	informacija	

įverXnta	atliekant	rizikos	ver<nimą	darbo	vietose	
	
•  									Įsi<kin<,	kad	darbuotojai	yra	informuoX	apie	rizikos	

valdymo	priemones,	kurias	jiems	svarbu	taiky<	naudojant	
cheminę	medžiagą	ar	mišinį	
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Poveikio scenarijai 

•  Poveikio	scenarijus(-ai),	įskaitant	rizikos	valdymo	priemones	ir	veiklos	sąlygas,	pridedamas(-i)	prie	
saugos	duomenų	lapo.		

•  Poveikio	scenarijus	yra	sąlygų	rinkinys,	kuriame	aprašoma,	kaip	cheminė	medžiaga	(atskira	ar	
esanX	preparate	arba	gaminyje)	gaminama	arba	naudojama	per	visą	jos	gyvavimo	ciklą	ir	kaip	
gamintojas	arba	importuotojas	kontroliuoja	arba	rekomenduoja	tolesniam	naudotojui	
kontroliuoX		poveikį	žmonėms	ir	aplinkai.	

•  Tai	yra	naujas	dalykas	cheminių	medžiagų	rizikos	kontrolės	valdyme,	ir	labai	svarbus	norint	
užXkrinX	saugų	darbą	su	konkrečia	chemine	medžiaga,	nes	poveikio	scenarijaus	paskirXs	yra	
įvardinX	konkrečius	cheminės	medžiagos	naudojimo	būdus	ir	parengX	Xems	būdams	poveikio	
scenarijus.	

•  Tai	yra,	nepakanka	įvardinX	visus	pavojus,	kuriuos	kelia	cheminė	medžiaga,	ir	saugos	priemones,	
bet	taip	pat	privalu	numatyX	ir	cheminės	medžiagos	konkrečius	naudojimo	būdus	-	įvedama	
sąvoka	nustatytas	naudojimas.	

•  Poveikio	scenarijus	reikia	parengX	tada,	kai	cheminės	medžiagos	per	metus	pagaminama	ar	
importuojama	10	tonų	arba	daugiau	ir	ji	yra	klasifikuojama	kaip	pavojinga	arba	priskiriama	PBT/
vPvB	medžiagoms.	



Poveikio scenarijai	
	

•  Nustatytas	naudojimas	–	atskiros	cheminės	medžiagos	ar	
preparato	sudėtyje	esančios	cheminės	medžiagos	arba	preparato	
naudojimas,	kurį	nustatė	Dekimo	grandinės	dalyvis,	įskaitant	
naudojimą	savo	reikmėms,	arba	apie	kurį	jam	pranešė	
arDmiausias	tolesnis	naudotojas.	

•  Darbdaviai	turi	užXkrinX,	kad	medžiaga	būtų	naudojama	pagal	
nustatytą	naudojimą	

	



Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV priedas)	
	

•  Autorizacija	yra	skirta	didelį	susirūpinimą	keliančioms	cheminėms	medžiagoms.	
Autorizacijos	<kslas	<nkamai	kontroliuo<	susirūpinimą	keliančių	medžiagų	riziką	
palaipsniui	pakeičiant	šias	chemines	medžiagas	<nkamomis	alternatyviomis	cheminėmis	
medžiagomis	ar	technologijomis,	kai	tai	racionalu	ekonominiu	ir	techniniu	požiūriu.	
Autorizacija	bus	taikoma:	

		
•  1	ir	2	kategorijos	kancerogeninėms,	mutageninėms	ir	toksiškoms	reprodukcijai	

medžiagoms;	

•  patvarioms,	linkusioms	bioakumuliuo<s	ir	toksiškoms	medžiagoms	ir	labai	patvarioms	ir	
s<priai	gyvuosiuose	audiniuose	besikaupiančioms	medžiagoms;	

•  cheminėms	medžiagoms,	kurios	kelia	panašų	susirūpinimą	ir	kurių	galimas	rimtas	
poveikis	žmogaus	sveikatai	ir	aplinkai	įrodytas	moksliškai,	pvz.	ardo	endokrininę	
sistemą.	



Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, 
tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII priedas) 

 

•  Apribojimai	taikomi	cheminėms	medžiagoms	ar	gaminyje	esančioms	
cheminėms	medžiagoms,	kurios	kelia	nepriim<ną	riziką	Bendrijos	mastu	

•  	Apribojimas	gali	reikš<	draudimą	naudo<	cheminę	medžiagą	arba	ja	prekiau<,	
arba	apribojimą	naudo<	medžiagą	vienam	ar	keliems	<kslams	

		
•  Cheminę	medžiagą	ir	preparato	ar	gaminio	sudėtyje	esančią	cheminę	

medžiagą,	kuriai	taikomas	apribojimas,	draudžiama	gamin<,	<ek<	rinkai	arba	
naudo<,	jei	ji	nea<<nka	tų	apribojimų	sąlygų	



REACH privalumai 

•  Atsakomybės už informaciją perkėlimas ant 
gamintojo, importuotojo pečių 

 
•  Viena cheminių medžiagų rinkodaros procedūra 
 
•  Pagerina komunikaciją tiekimo grandinėje 
 
•  Informacija tampa lengviau prieinama, suprantama, 

skaidresnė  
 
•  Europos Cheminių medžiagų agentūra 
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Nelaimingo	atsiXkimo	priežastys:	

•  Neįver<nta	rizika	darbuotojų	saugai	ir	sveikatai,	
nenustatyta	besikaupiančių	dujų	sudė<s	ir	
nenumatytos	apsisaugojimo	priemonės	nuo	jų	
galimo	poveikio.		

•  Skyrimas	atlik<	darbą,	susijusį	su	pavojingomis	
cheminėmis	medžiagomis,	neapmokyto	darbuotojo.	



Kaip veikia sieros vandenilis?	
	

•  Sieros vandenilis (H2S) labai nuodingos dujos, kurios susidaro 
uždarose patalpose, vykstant puvimo ir rūgimo procesams.  

•  Vandenilio sulfidas yra supuvusių kiaušinių kvapo, tačiau per kelias 
minutes jis užblokuoja nosies jutimą, ir žmogus jo nebeužuodžia. Į 
tokią situaciją patekęs žmogus klaidingai mano, kad pavojingos 
dujos išsisklaidė. 

 
•  Šių dujų veikimas - žaibiškas. Jos sutrikdo audinių kvėpavimo 

fermentą citochromoksidazę, taip sutrikdydamos deguonies 
perdavimą ląstelei. Dėl to žmogų ištinka staigi mirtis. 


