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Teritorinis skyrius:
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Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai /įrenginio savininkas/ [pareigos, vardas, pavardė]
Inspektavimo data:

/

/

.

BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis
asmuo):
2. Įmonės kodas:
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.):
4. Centrinė būstinė:
5. Įmonės veikla:
6. Inspektavimo vieta:
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė)

Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Klausimai
Ar darbdavys yra įvertinęs naudojamų cheminių medžiagų keliamą
riziką darbuotojų saugai ir sveikatai atsižvelgdamas į:
-jų pavojingas savybes; ([2.] 11.1 p.)
- informaciją, kurią turi pateikti tiekėjas saugos duomenų lapuose (toliau
SDL); ([2.] 11.2 p.)
- poveikio dydį, būdą ir trukmę; ([2.] 11.2 p.)
- darbo su cheminiais veiksniais sąlygas ir veiksnių kiekį; ([2.] 11.4)
- nustatytus profesinio poveikio ribinius dydžius [3.] ir biologinius
ribinius dydžius; ([2.] 11.5 p.)
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Taip Ne N/N

1.6.
1.7.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.
5.1.
5.2.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

7.

8.

8.1.

- naudojamų prevencinių priemonių efektyvumą; ([2.] 11.6. p.)
- atliktų sveikatos patikrinimų išvadas. ([2.] 11.7 p.)
Ar darbdavys turi naudojamų cheminių medžiagų SDL? REACH 31
str. 1, 3 d., 37 str. 5 d. a) p.
Ar naudojamų cheminių medžiagų SDL atitinka nustatytus
reikalavimus?
Ar naudojamų cheminių medžiagų SDL yra lietuvių kalba? REACH 31
str. 5 d.
Ar naudojamų cheminių medžiagų SDL parengti pagal REACH
reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus? [4.]
Ar naudojamų cheminių medžiagų, kurių gaminama (importuojama)
daugiau nei 10 tonų, SDL yra su poveikio scenarijais? REACH 14 str.
1., 4 dalys.
Pastaba: Darbdavys privalo gauti iš gamintojo (tiekėjo) SDL su poveikio
scenarijais, jeigu cheminės medžiagos gaminama ar importuojama
daugiau nei 10 t per metus.
Ar naudojamoms cheminėms medžiagoms yra taikomos tinkamos
rizikos valdymo priemonės nustatytos SDL, poveikio scenarijuose?
Ar cheminėms medžiagoms taikomos tinkamos rizikos valdymo
priemonės, nustatytos SDL? REACH 37str. 5 d. a) p.
Ar cheminė medžiaga naudojama pagal sąlygas, kurios aprašytos su SDL
pateiktuose poveikio scenarijuose? REACH 37 str. 4 d. d) p.
Ar darbuotojai ir jų atstovai yra supažindinti su gamintojo (tiekėjo)
pateikta informacija apie chemines medžiagas ar preparatus, kuriuos
jie naudoja ar kurių poveikį jie gali patirti dirbdami?
Ar supažindinti su informacija, pateikiama SDL apie saugų cheminių
medžiagų naudojimą? REACH 31 str. 1, 3 d.; 35 str.
Ar supažindinti su informacija, gauta iš gamintojo (tiekėjo) apie chemines
medžiagas, kurioms SDL neprivalomi? REACH 32 str.; 35 str.
Ar supažindinti su informacija apie cheminę medžiagą, kuri pateikiama
cheminės saugos ataskaitoje, kai tolesnis naudotojas privalo tokią
informaciją parengti? REACH 37 str. 4 d.
Ar cheminės medžiagos, kurių gaminama (importuojama) daugiau
nei 10 t, naudojamos pagal gamintojo (importuotojo) nustatytus
naudojimo būdus? REACH 37 str. 4 d. c), d) p.
Pastaba: Šis reikalavimas taikytinas, kai cheminės medžiagos gaminama
(importuojama) daugiau nei 10 t, kai tolesnis naudotojas sunaudoja
cheminės medžiagos ar preparato iš viso daugiau nei 1 t per metus ir kai
jis nėra parengęs cheminės saugos ataskaitos.
Jeigu cheminė medžiaga yra naudojama ne pagal gamintojo
(importuotojo) nustatytą naudojimo būdą, ar cheminės medžiagos
naudotojas yra atlikęs cheminės saugos vertinimą ir nustatęs
atitinkamas rizikos valdymo priemones:
Pastaba: Tai yra aktualu kai cheminės medžiagos gaminama
(importuojama) daugiau nei 10 t per metus ir kai tolesnis naudotojas
sunaudoja cheminės medžiagos ar preparato iš viso daugiau nei 1 t per
metus.
-parengęs cheminės saugos ataskaitą kiekvienam jo naudojimo būdui,
neatitinkančiam sąlygų, aprašytų SDL-uose pateiktuose poveikio
scenarijuose? REACH 37 str. 4 d.
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8.2.
8.3.

9.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.

12.
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

- nustatęs atitinkamas rizikos valdymo priemones jo paties atliktame
cheminės saugos vertinime, jas iš tiesų taiko? REACH 37 str. 5 d. b) p.
- nustatęs atitinkamas rizikos valdymo priemones jo paties atliktame
cheminės saugos vertinime, yra pranešęs Europos cheminių medžiagų
agentūrai būtiną informaciją nustatyta tvarka? REACH 38 str.1 d.
Kai cheminės medžiagos sunaudojama mažiau nei 1 t per metus, ar
cheminės medžiagos naudotojas nustato bei taiko reikiamas rizikos
valdymo priemones? REACH 37 str. 6 d.
Pastaba: Jei tolesnis naudotojas, naudojantis cheminę medžiagą ne pagal
gamintojo nustatytąjį būdą, nerengia cheminės saugos ataskaitos,
kadangi jis cheminės medžiagos sunaudoja mažiau nei 1 t per metus, jis
vis tiek privalo rizikos vertinimo metu nustatyti bei naudojant chemines
medžiagas taikyti reikiamas rizikos valdymo priemones.
REACH 37 str. 4 d. c) p., 6 d.
Ar saugiai naudojamos cheminės medžiagos, kurioms neprivalomi
SDL?
Ar yra iš tiekėjo gauta informacija apie atitinkamas rizikos valdymo
priemones? REACH 32 str.
Ar iš tiekėjo gauta informacija apie atitinkamas rizikos valdymo
priemones yra taikoma? REACH 37 str. 5 d. c) p.
Ar darbuotojai yra instruktuojami ir apmokomi saugiai dirbti su
cheminėmis medžiagomis, kurioms neprivalomi SDL? [5.] 18 str.3d.
Ar cheminės medžiagos, kurioms yra taikomi apribojimai ir jos
įtrauktos į REACH reglamento XVII priedą, yra naudojamos pagal
joms nustatytus reikalavimus? REACH 67 str. 1 d.
Pastaba: Jeigu naudojamos cheminės medžiagos, kurios yra įtrauktos į
REACH reglamento XVII priedą, jų naudojimas turi atitikti šių cheminių
medžiagų naudojimui taikomas apribojimo sąlygas?
Ar cheminės medžiagos, kurios yra įtrauktos į REACH reglamento
XIV priedą, yra naudojamos pagal joms nustatytus reikalavimus:
- yra autorizuotas naudojimo arba jos įtraukimo į gaminio sudėtį būdas,
kuriuo ji yra naudojama? REACH 56 str. 1 d. a) p.
- yra XIV priede nurodyta, kad šios cheminės medžiagos naudojimo arba
jos įtraukimo į gaminio sudėtį būdui, kuriuo ji yra naudojama,
autorizacijos reikalavimas netaikomas? REACH 56 str. 1 d. b) p.
- galioja šios cheminės medžiagos naudojimui taikomos išimtys įvardintos
REACH 56 str. 1 d. c), d), e) punktuose?
- naudotojas laikosi sąlygų, kurios nurodytos autorizacijoje šiam
naudojimo būdui? REACH 56 str. 2d.

R E K O M E N D A C I J O S, P A S I Ū L Y M A I:
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TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE:
1.Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas „Dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (ES) NR. 1907/2006 (REACH);
2.Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;
3.Higienos norma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-824/A1-389;
4. 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);
5. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
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