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1) WPROWADZENIE

1.1.

DLACZEGO?

Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Sztucznych (EFMA) ciągle dokłada starań w celu poprawienia kwestii Zdrowia, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska łączących się z produkcją, magazynowaniem i stosowaniem nawozów sztucznych. We
wrześniu 2003 roku EFMA uruchomiła program Pieczy nad produktem z następujących powodów:
• Branie odpowiedzialności za produkt w ciągu istnienia od surowców do końcowego zastosowania.
• Sprostanie zapotrzebowaniu publicznemu na otwartość i komunikację.
• Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą.
• Dostarczanie dobrej struktury do rozpoczynania Pieczy nad produktem na poziomie
firmy.
Członkowie EFMA podpisali i wdraŜają filozofię Odpowiedzialnej Dbałości w ich organizacjach oraz rozpoczęli kilka działań na poziomie firm, jak równieŜ solidarnie w EFMA, Ŝe będą
dąŜyć do granic, co jest właśnie konieczne, spełnienia wymagań prawa.

1.2.

ZAKRES

Piecza nad produktem zdefiniowana jest jako „ zarządzanie aspektami bezpieczeństwa pracy,
zdrowia i środowiska dla produktu, w ciągu jego całego cyklu istnienia, w etyczny i odpowiedzialny sposób”. Jest to Odpowiedzialna Dbałość, jaką zastosowano względem produktu. W
naszym zastosowaniu Pieczy nad produktem obejmujemy całkowitym ciągu wartości, ale takŜe
kierujemy dodatkowe kwestie, takie jak Najlepsze Praktyki, które niekoniecznie łączą się z
charakterystykami produktu.
W przemyśle nawozów sztucznych, Piecza nad produktem zapewnia, Ŝe nawozy sztuczne i ich
surowce, dodatki i produkty pośrednie są poddawane obróbce i wytwarzane, przemieszczane,
magazynowane, dystrybuowane i stosowane w bezpieczny sposób pod względem zdrowia,
bezpieczeństwa zawodowego i publicznego, ochrony środowiska i w aspekcie stosowanych
7

zabezpieczeń. W tym zawarte jest dostarczanie środków odŜywczych dla roślin, które satysfakcjonuje wymagania stowarzyszenia w zakresie produkcji bezpiecznej Ŝywności i paszy dla
zwierząt.
Program Pieczy nad produktem opracowany przez EFMA zapewnia:
• Wytyczne, co do tego jak ustalać program Pieczy nad produktem na poziomie firmy.
• Uzgodnione standardy EFMA dotyczące produkcji, dystrybucji, magazynowania i stosowania nawozów sztucznych.
• Odnośniki do prawa, praktyk i najlepszych dostępnych technik w Unii Europejskiej.
Zakres ogranicza się do prawa w UE i nie obejmuje Ŝadnych specyficznych Wymagań Państwowych (patrz: odrzucenie odpowiedzialności- disclaimer).
Program Pieczy nad produktem opracowany przez EFMA obejmuje nawozy mineralne, ich
surowce i produkty pośrednie.

1.3.

ZOBOWIĄZANIA

Piecza nad produktem opracowana przez EFMA nie jest tylko zbiorem wytycznych dla członków rozpoczynających ich własne programy Pieczy nad produktem, ale ustanawia standardy,
do których członkowie EFMA zobowiązali się. Najbardziej podkreślono wdraŜanie dokumentów wytycznych, które są opracowane w EFMA lub będą opracowywane w najbliŜszej przyszłości.
Zobowiązanie się do rdzennych wartości EFMA
Członkowie EFMA są zobowiązani do całkowitego respektowania, aktywnej promocji, ciągłego usprawniania i działania zgodnie z rdzennymi wartościami EFMA we wszystkich poczynaniach. Te wartości rdzenne są częścią identyfikacji Europejskiego przemysłu nawozów sztucznych i wymagań członkowstwa EFMA (patrz: rozdział 5.1.1.)
Zobowiązania wobec programu Pieczy nad produktem i standardów EFMA
Członkowie EFMA zobowiązują się do wdraŜania Programu Pieczy nad produktem i do podporządkowania się przemysłowym standardom EFMA. Będzie nadawana waŜność Zgodności z
tymi standardami przez członków EFMA(patrz: rozdział 5.1.2.).
Zobowiązania wobec członków EFMA i ich klientów
EFMA, jako część tego programu Pieczy nad produktem, będzie zapewniała rozpowszechnianie stosownych informacji do swoich członków i ich klientów (patrz: rozdział 6.4).
Zobowiązania wobec władz publicznych i nadzorczych
EFMA i jej członkowie będą otwarcie komunikowali się z władzami publicznymi i nadzorczymi (patrz: rozdział 6.7).
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1.4.

STRUKTURA

Program Pieczy nad produktem EFMA zapewnia wytyczne do podstawowych ogniw sprawnego Programu Pieczy nad produktem. Są to następujące ogniwa:
•
•
•
•
•
•

Kierowanie zagadnieniami Pieczy nad produktem
Cykl istnienia produktu
Zarządzanie ryzykiem
Komunikacja
Kooperacja
Bibliografia

Przy kaŜdym z tych ogniw program Pieczy nad produktem EFMA będzie dawał komplet właściwych dla tematu wytycznych:
• Wymagania legislacyjne
• Wymagania EFMA
• Wytyczne o tym jak dokonać wdroŜenia.

CZY JESTEŚCIE PAŃSTWO SZCZEGÓLNIE ZAINTERESOWANI?

Całym programem Pieczy nad produktem EFMA?

Pozyskiwaniem surowców, produktów pośrednich i dodatków?

Badaniem i rozwojem Produktu?

Wytwarzaniem Produktu?

Pakowaniem i/lub magazynowaniem na terenie wytwórni?

Marketingiem i sprzedaŜą Produktu?

Transportem i dostawą Produktu?

Magazynowaniem i dystrybucją Produktu?
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Usługami dla klienta, zastosowaniem w gospodarstwie rolnym?
Ponownym wykorzystaniem, recyklingiem i/lub zagospodarowaniem
materiałów opakowaniowych i pozostałości?

1.5.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Skopiowanie z Internetu
Pewne informacje niniejszego programu Pieczy nad produktem znajdują się w plikach PDF.
Aby dotrzeć do tych plików naleŜy mieć program Adobe Acrobat Reader w swoim komputerze
PC. Jest to darmowy program ściągany ze strony internetowej Adobe.
Dokumenty są w formacie PDF
Trzeba mieć darmowy Adobe© Acrobat© Reader, aby je odczytać.

Jeśli Państwo potrzebujecie program Adobe Acrobat Reader, to
Wczytać go tutaj

Hyperlinki
Pewne informacje programu Pieczy nad produktem moŜna znaleźć na wskazanych stronach
internetowych (portalach). Aby do nich dojść naleŜy kliknąć na daną informację lub zastosować kliknięcie po wciśnięciu klawisza CTRL (patrz: odrzucenie odpowiedzialności)

Sugestie dotyczące ulepszeń
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów Sztucznych zdecydowanie oczekuje na
wszystkie sugestie dotyczące ulepszenia przyszłych wydań programu Pieczy nad produktem.
Prosimy kontaktować się z EFMA telefonicznie: 0032(2)675 35 50 lub poprzez mail: E-mail
main@efma.be z kaŜdym pomysłem, który mogą Państwo mieć.

1.6. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Hyperlinki
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Hyperlinki są zastosowane w celu doprowadzenia uŜytkownika do stosownych partii programu
i do dokumentów do tych partii dotyczących. Pewne linki doprowadzą Państwa do portali zawierających stosowne informacje. EFMA nie moŜe ponosić odpowiedzialności za informacje
podane w portalach, do których prowadzą linki, ale które nie naleŜą do EFMA.

Informacje
Informacje podane w niniejszym programie są najnowszymi dostępnymi informacjami na dzień
podany poniŜej. EFMA będzie uaktualniała program w regularnym trybie, ale tylko wtedy, gdy
stosowny nowy dokument lub akt prawny będzie do osiągnięcia.
Informacje i wytyczne podawane są w dobrej wierze. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów Sztucznych (EFMA), jej firmy członkowskie i jej personel nie zgadzają się na
ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie incydenty, straty, awarie ani za inne konsekwencje
zaistniałe w wyniku wykorzystania, niewłaściwego wykorzystania, praktycznego zastosowania
lub oparcia się na informacjach, które zostały podane.
Informacje podane w niniejszym programie związane są z prawem UE. Członkowie powinni
zawsze być na bieŜąco z ustawodawstwem w ich państwie.

1.7. POTWIERDZENIE
Stworzenie tego programu Pieczy nad produktem było moŜliwe dzięki aktywnemu udziałowi i
wkładowi pracy przedstawicieli następujących firm członkowskich EFMA:
Firmy członkowskie EFMA:
ADP-Adubos de Portugal S.A.,
Portugalia
Agrolinz Melamine International,
Austria
ANWILL S.A., Polska

BASF Aktiengesellschaft, Niemcy

DSM Agro B.V. ,Holandia

Fertiberia S.A., Hiszpania

11

Grande Paroisse S.A., Francja

Kali& Salz Gmbh, Niemcy

KEMIRA Grow How, Finlandia
LOVOCHEMIE A.S., Republika
Czech
NITROGÉNMUVEK Corporation,
Węgry
SKW Stickstoffwerke Gmbh, Niemcy
Stock Company ACHEMA, Litwa

TERRA Nitrogen (UK) LTD., UK

Yara International ASA, Norwegia

Zaklady Chemiczne "Police" S.A.,
Polska

Członkowie stowarzyszeni EFMA:
Agricultural Industries Confederation
(AIC)
Association Belge de L'Industrie des
Produits Azotes, Belgia (ADIPA)
Associacion Nacional de Fabricantes de
Fertilizantes, Hiszpania (ANFFE)
Associazone Nazionale Fertilizzanti,
Włochy (ASSOFERTILIZZANTI)
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Industrieverband Agrar, Niemcy (IVA)
Union des Industries de la Fertilisation,
Francja (UNIFA)
Vereniging van Kunstmest Producenten,
Holandia (VKP)
2) ZARZĄDZANIE W RAMACH PIECZY NAD PRODUKTEM
WPROWADZENIE
Kultura techniczna firmy musi być całkowicie zintegrowana z koncepcją Pieczy nad produktem. Jest to wartość sedna rzeczy Przemysłu Nawozów Sztucznych. Piecza nad produktem ma
wpływ na wszystkie operacje i na poziom organizacji oraz wymaga zobowiązania się do ciągłego usprawniania.
Bez takiego skutecznego zobowiązania się ze strony wyŜszego kierownictwa, nie nastąpi sukces w osiągnięciu doskonałości zgodnie z zasadami Pieczy nad produktem. Ponadto program
utraci kredyt zaufania w oczach pracowników, naszych udziałowców, klientów i opinii publicznej.

WYMAGANIA PRAWNE
Piecza nad produktem EFMA idzie ponad tym, co jest prawnie wymagane, ale styka ze sobą
liczne wymagania prawne dotyczące produktów i chemikaliów włącznie z wytwarzaniem, dystrybucją,
magazynowaniem
i
stosowaniem
Nawozów
Sztucznych.

WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ EFMA
Firmy członkowskie EFMA powinny mieć system zarządzania obejmującym na miejscu
wszystkie ogniwa Cyklu Kierowania.
EFMA powinna stosować ten sam system przy dokonywaniu przeglądu całego procesu swojego członka stowarzyszenia monitorującego zgodność z programem Pieczy nad produktem
EFMA.

WYTYCZNE
Zarządzanie Projektem jest trwającym procesem, który rozpoczyna się od skutecznego zobowiązania wyŜszego kierownictwa (dyrekcji biznesu). Pierwszym stadium jest inwentaryzacja
wszelkiego ryzyka związanego z HSE (Zdrowie, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona środowiska)
(charakteryzowanie ryzyka i umiejętne postępowanie z ryzykiem) w odniesieniu do wła13

sności majątkowej, produkcji, dystrybucji, magazynowania i stosowania nawozów sztucznych
oraz rozwoju systemów kierowania (planowanie) dla zapewnienia skutecznego wdroŜenia (wykonania) Pieczy nad produktem od początku do końca całego jego cyklu istnienia. Musi to być
oparte na standardach opracowanych przez EFMA. Następnym stadium jest ustalenie realistycznych i osiągalnych celów dla wdroŜenia wykonawstwa Pieczy nad produktem i zmierzenie (monitorowanie) bieŜącego wykonania w odniesieniu do tych celów. NaleŜy podkreślić, Ŝe
zasady Pieczy nad produktem mają zastosowanie w firmie i na całym świecie. Następnym stadium w tym trwającym procesie jest zapewnienie, Ŝe systemy Pieczy nad produktem zachowuje się i regularnie przegląda (recenzowanie) w sposób zgodny z tymi zasadami. W razie potrzeby naleŜy podejmować działania korygujące i zapobiegawcze. Ten proces, Cykl Kierowania, jest przedstawiony na rysunku poniŜej.
Piecza nad produktem a Cykl Kierowania
Zapewnienie kierunku biznesu
Działania korygujące i zapobiegawcze

Charakteryzowanie ryzyka

Przeglądanie (sprawdzanie)
Monitorowanie postępu

Planowanie
Wykonawstwo

Kliknij na interesującą Ciebie ramkę, aby zobaczyć szczegóły działania
ChociaŜ Pieczę nad produktem moŜna wdraŜać rozpoczynając od dowolnego punktu cyklu, to
wszystkie inne stadia naleŜy przejrzeć kolejno, a cały proces regularnie powtarzać w celu osiągnięcia skutecznej Pieczy nad produktem.
Uwagi na temat kaŜdego stadium są następujące:
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2.1) ZAPEWNIENIE KIERUNKU BIZNESU
Skuteczny program Pieczy nad produktem wymaga ukierunkowania, przewodnictwa, zobowiązania się i przydziału odpowiednich środków. Polityka i cele, struktura biznesu, role kierowników, a szczególnie nadzór nad produktem są objęte przewodnictwem. WyŜsze kierownictwo
jest rozliczane za swój pogram Pieczy nad produktem. Wyraźne ukierunkowanie będzie inspirowało zobowiązanie się do Pieczy nad produktem wewnątrz struktury organizacyjnej. WaŜnym jest Ŝeby wyŜsze kierownictwo kontrolowało wykonanie i oceniało prezentacje wszystkich
uczestników w tej stawce ryzyka.
Zapewnienie kierunku biznesu
2.1.1. Zapewnienie przewodnictwa i zobowiązania
2.1.2 Opracowanie strategii dla utrzymania działalności
Powrót do cyklu kierowania
2.1.1 PRZEWODNICTWO I ZAANGAśOWANIE
WPROWADZENIE
Odpowiedzialność za ustalenie skutecznej Pieczy nad produktem leŜy po stronie wyŜszego
kierownictwa. Wyraźny mandat do adaptowania polityki i procedur Pieczy nad produktem razem ze zobowiązaniami do udostępnienia niezbędnych zasobów w celu wdroŜenia są konieczne do osiągnięcia zadowolenia z programu Pieczy nad produktem.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne zobowiązania prawne do posiadania Programu Pieczy nad produktem na
miejscu. JednakŜe posiadanie Programu Pieczy nad produktem na miejscu wnosi pomocny
wkład w zapobieganie krzywdzie innych ludzi i Środowiska.

WYMAGANIA EFMA
•
•
•
•
•

ZaangaŜowanie kierownictwa wyŜszego szczebla
Polityka poparcia dla Pieczy nad produktem
Program Pieczy nad produktem
Odpowiedzialność i odpowiednie zasoby
Szkolenie i wykształcenie

ZaangaŜowanie kierownictwa wyŜszego szczebla
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ZaangaŜowanie kierownictwa wyŜszego szczebla zaczyna się od opracowania pieczy nad produktem i zapoznania wszystkich pracowników o swym poparciu tej polityki.
Program ze swoimi zadaniami, odpowiedzialnością i odmierzaniem czasu zostanie określony
do wdroŜenia. Na dodatek, role, odpowiedzialność i upowaŜnienia do pełnienia funkcji Pieczy
nad produktem w ramach schematu organizacyjnego jest ściśle określony. Funkcje powinny
być odpowiednio obsadzone ludźmi i zasobami oraz naleŜy zagwarantować skuteczne kanały
komunikacji pomiędzy wyznaczonymi osobami a resztą pracowników.
Przy wdraŜaniu Pieczy nad produktem naleŜy zwrócić szczególną uwagę na szkolenie i wykształcenie we wszystkich kategoriach zaszeregowania.
Na miejscu powinien być system dokumentacji Pieczy nad produktem, który wymaga kontroli.
W tym powinny być zawarte równieŜ braki w raportowaniu Pieczy nad produktem.
Regularne nieformalne audyty działalności w ramach Pieczy nad produktem, np. wizyty u dystrybutorów dają dobre wskazówki o funkcjonowaniu programu.
Program Pieczy nad produktem naleŜy regularnie recenzować. Z tego powodu EFMA opracowała kwestionariusz, który firma moŜe wykorzystać do samooceny albo do audytu przez niezaleŜną stronę trzecią. Pozwala to kierownictwu wyŜszego szczebla uzyskiwać dobre wskazówki
o tym, w jakim miejscu znajduje się ich firma odnośnie Pieczy nad produktem. To równieŜ
pozwala kierownictwu wyŜszego szczebla wykryć braki i skorygować działania, które muszą
być podjęte.

Polityka poparcia dla Pieczy nad produktem
Organizacja musi opracować oświadczenie o swojej polityce. Takie oświadczenie przybliŜa
atmosferę tego, jak i do jakiego stopnia system kontrolowania Pieczy nad produktem będzie
wspierany i wdraŜany. Taka polityka Pieczy nad produktem, która powinna być udokumentowana mogłaby być częścią większej polityki, np. Wspólnej Odpowiedzialnej Dbałości, HSE,
itp., ale w kaŜdym przypadku Piecza nad produktem musi być właściwie ukierunkowana. Polityka powinna być skutecznie podawana do wiadomości wszystkich pracowników. ChociaŜ
pracownicy nie potrzebują znać dosłownego brzmienia polityki, to jednak muszą zrozumieć
główne intencje organizacji. Polityka powinna być ogłoszona lub rozdzielona oraz powinna być
z łatwością dostępna do regularnego odwoływania się do niej. Najlepiej Ŝeby polityka była dostępna publicznie.

Program Pieczy nad produktem
Program z musi mieć określone zadania, zakresy odpowiedzialności i czasy realizacji dla zarządzania systemem wdroŜenia Pieczy nad produktem. Program powinien być odzwierciedleniem ambicji zawartych w polityce Pieczy nad produktem. Program obejmuje:
1) Poziomy realizacji moŜliwe do osiągnięcia. Osiągnięcia są efektami uzyskanymi w odniesieniu do takich strat jak okaleczenia, choroby, wpływy na środowisko, niezadowolenie klienta, itd.
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2) Poziom wdroŜenia systemu zarządzania Pieczy nad produktem. Poziom naleŜy rozpocząć od celów do wdroŜenia róŜnych części systemu zarządzania Pieczy nad produktem.
3) System utrzymania stałej aktywności. System utrzymania będzie odzwierciedlał te krytyczne czynności, które są niezbędne do skutecznego działania systemu na bieŜący rok.
Program powinien być nacelowany na następujące elementy Pieczy nad produktem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przewodnictwo i zaangaŜowanie
Zasoby surowców, produktów pośrednich i dodatków
Badania i rozwój produktu
Wytwarzanie produktu
Pakowanie i magazynowanie na terenie wytwórni
Marketing produktu i sprzedaŜ
Transport i dostawa produktu
Magazynowanie produktu u dystrybutora
Stosowanie nawozów sztucznych
Ponowne wykorzystanie i/lub zagospodarowanie materiałów opakowaniowych i pozostałości
• Ryzyko w zarządzaniu
• Partnerstwo

Przez nacelowanie systemu na element zarządzania Pieczy nad produktem naleŜy rozumieć
określenie minimalnego poziomu wdroŜenia danego elementu.
Wprowadzenie do programu musi zostać podane do wiadomości całego personelu. Wszyscy
pracownicy powinni posiadać pewną wiedzę i zrozumienie programu. JednakŜe format zawartości wprowadzenia moŜe wahać się w zaleŜności od wielkości zaangaŜowanych „widowni” i
zakresów odpowiedzialności w ramach programu.

Zakresy odpowiedzialności i odpowiednio dobrane zasoby
W celu zapewnienia prawidłowego i skutecznego funkcjonowania Pieczy nad produktem, kierownictwo wyŜszego szczebla powinno zdefiniować i przekazać do wiadomości odpowiednio
dobrane role, zakresy odpowiedzialności i upowaŜnienia do ustalania, wdraŜania, utrzymania i
raportowania systemu zarządzania Pieczą nad produktem. Przydziały powinny być wyraźnie
określone, np. przy opisach zakresu pracy.
Szkolenia i wykształcenie
NaleŜy przeprowadzić szkolenia pracowników w róŜnych kategoriach zaszeregowania w zakresie wdraŜania Pieczy nad produktem. MoŜe to być proste podanie do wiadomości przewodnich zasad lub bardziej szczegółowych instrukcji odnośnie podstawowych elementów Cyklu
Istnienia Produktu np. szkolenie w ocenie ryzyka.
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2.1.2 SPOSÓB ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI DZIAŁANIA.
WPROWADZENIE
Postęp dający się utrzymać określa się jako:
„Trwałym postępem jest kaŜdy postęp, który wychodzi naprzeciw potrzebom obecnych ludzi,
niezaleŜnie od moŜliwości, dla przyszłych pokoleń, aby sprostać ich potrzebom” (Brundtland,
1987).
Trwałość łączy w sobie trzy elementy, które muszą być zrównowaŜone. Często przedstawiane
są, jako trzy „P” (w języku angielskim – people, profit, planet):
• Ludzie: aspekt socjalny
• Korzyść: cel ekonomiczny
• Planeta: sprawy dotyczące środowiska
Trwałość w rolnictwie musi zrównowaŜyć potrzeby Ŝywności:
• Dobrej jakości
• Po dających się wytrzymać cenach/przy akceptowalnym poziomie przychodów gospodarstwa rolnego
• Wytworzonej przy minimalnych niepomyślnych wpływach na środowisko.
Trwałość jest pojęciem dynamicznym, które zmienia się wraz z poziomem wiedzy.

WYMAGANIA PRAWNE
Trwałość nie ma Ŝadnych uwarunkowań prawnych.

WYMAGANIA EFMA
W ujęciu globalnym trwałość dotycząca nawozów sztucznych moŜna rozpatrywać w dwóch
częściach:
1) Sposoby, na jakie przemysł nawozów sztucznych moŜe wspierać trwały rozwój celów
szeroko pojętej wspólnoty:

a)
b)
c)

Przez dostarczanie nawozów sztucznych do wsparcia wydajnej i środowiskowo
poprawnej gospodarki rolnej, aby rolnictwo dawało korzyści materialne i dostarczało Ŝywność, na którą moŜna sobie pozwolić.
Przez przyczynienie się do zapewnienia Ŝywności na poziomie lokalnym, a dzięki
temu wniesienie wkładu do złagodzenia ubóstwa i do rozwoju ludzkości.
Przez pomaganie w zapobieganiu i korygowaniu degradacji gleby, aby zaspokoić
miejscowe i globalne cele, takie jak walka z pustynnieniem.
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d)

Przez zapewnienie, Ŝe wyeliminowane są negatywne wpływy produkcji i zastosowania nawozów sztucznych na środowisko wszędzie tam gdzie to moŜliwe, a poza
tym zminimalizowane.

2)
Kroki, jakie przemysł musi podjąć w celu zapewnienia, Ŝeby nawozy sztuczne były
produkowane i stosowane w sposób, który przyczyni się do tych zadań:
a)
b)

c)

d)

Rozwijanie ulepszonych produktów o większej wydajności odŜywczej.
Rozwijanie procesów, które eliminują niechciane zanieczyszczenia oraz tam, gdzie
to moŜliwe, ustalanie nowych zastosowań, które przekształcą takie odpadowe produkty w wartościowe źródła.
Praca nad zapewnieniem, Ŝeby cały łańcuch ludzi zainteresowanych nawozem, dalej po sprzedawcy, został objęty poprawą wiedzy, szkoleniem i poradnictwem w
zakresie poprawnego stosowania nawozów sztucznych.
Przekazywanie do wiadomości poprawnych informacji o nawozach sztucznych i
korzyściach z nich wynikających oraz o moŜliwych skutkach negatywnych, w celu
wywołania wspólnego zrozumienia się z udziałowcami i dla dalszego opracowywania przepisów opartych na osiągnięciach naukowych.

2.2.) CHARAKTERYZOWANIE RYZYKA
Ryzyko w kierowaniu obejmuje opracowanie i wyczerpujące zrozumienie ryzyka w kwestiach
HSE i podejmowanie adekwatnych kroków dla zapobieŜenia lub zmniejszenia takiemu ryzyku.
System kierowania powinien wejść w połoŜenie, które identyfikuje, dokumentuje i ocenia tak
dalece jak to moŜliwe, faktyczny i potencjalny stan ryzyka, głównie poprzez zidentyfikowanie
niebezpieczeństwa i oszacowanie czasu naraŜenia w kaŜdym etapie cyklu istnienia produktu.
Poprawne ustawienie priorytetów przy takich rodzajach ryzyka poprzez podanie do informacji
o ich surowości i konsekwencjach jest waŜne przed podjęciem decyzji przez kierownictwo o
odpowiednich działaniach w kierunku ochrony pracowników, obcych wykonawców, uŜytkowników, ludności wokół i środowiska.
Charakteryzowanie ryzyka
Określenie właściwości produktu, technik przetwarzania,
2.2.1 operacji magazynowania i dystrybucji oraz tego, w jaki
sposób nawozy sztuczne są stosowane.
2.2.2 Zebranie danych od dostawców, z przemysłu i od klientów.
2.2.3

Zidentyfikowanie naraŜenia i oszacowanie ryzyka na kaŜdym etapie Cyklu Istnienia.

2.2.4 Wyznaczenie waŜności danego rodzaju zagroŜenia.
Powrót do cyklu kierowania
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2.2.1. OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
WPROWADZENIE
Posiadanie wiedzy i rozumienie wszystkich szkodliwych własności produktu, nie tylko tych
produktów, które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne, ale wszystkich, które mogłyby
posiadać dające się przewidzieć szkodliwe działanie, jest sprawą podstawową. Prawidłowa
ocena produktu jest pierwszym krokiem w kierunku sporządzania charakterystyki ryzyka.

WYMAGANIA PRAWNE
Określanie właściwości produktu nie ma Ŝadnych uwarunkowań prawnych. JednakŜe, istnieją
wymagania prawne w podrozdziałach dotyczących tych kwestii, takich jak klasyfikacja i etykietowanie produktów przed dostawą i transportem.

WYMAGANIA EFMA
NaleŜy wyselekcjonować surowce, źródła energii, dodatki, materiały pokryciowe, chemikalia i
inne materiały stosowane w procesach produkcyjnych, kierując się wymaganiami wobec:
• Zapotrzebowania na środki odŜywcze.
• Jakości produktu (tworzenie pyłu, zbrylanie się, wytrzymałość cząstek i ich rozmiar, kolor oraz specyficzne zapotrzebowanie klienta).
• Aspekty od strony instytucji kontrolnych, takie jak kontrola zanieczyszczeń w nawozach sztucznych i zapotrzebowanie na bezpieczne rolnicze produkty Ŝywnościowe i pasze dla zwierząt.
• Bezpieczeństwo procesu produkcyjnego.
• Bezpieczeństwo pracy przy produkcji.
• Odpady i emisje przy produkcji.
• Aspekty HSE produktu finalnego.
Następujące wytyczne zawierają dalsze porady odnoszące się do oceny produktu:
Określenie właściwości produktów.
4.1.1.

Tworzenie produktu, jego rozwój i zmiany minimalizujące wpływy w HSE

4.1.2

Utworzenie norm dla produktu, surowców i dodatków.

4.1.3

Bezpieczeństwo produktu (SDS itd.).

4.1.4.

Klasyfikacja i etykietowanie produktów do dostawy.

4.1.5.

Opracowanie i dostarczenie arkuszy bezpieczeństwa i
literatury o bezpieczeństwie produktu.

4.1.6.

Czy jakość produktu jest zgodna z wymaganiami klientów i przepisów prawnych?
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4.1.7

Klasyfikowanie i etykietowanie produktów do transportu.

4.1.8

Zastosowanie produktu.

2.2.2 ZBIERANIE DANYCH OD DOSTAWCÓW, Z PRZEMYSŁU I OD KLIENTÓW.
WPROWADZENIE
Celem gromadzenia danych od dostawców, z przemysłu i od klientów jest uzyskanie potwierdzenia, ze nawozy sztuczne są stosowane w prawidłowy sposób. Ponadto na celu jest umoŜliwienie rozwoju i poprawy produktów, które w przyszłości sprostają wymaganiom uŜytkowników oraz przyszłym zapotrzebowaniom.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie ma Ŝadnych prawnych zobowiązań odnośnie zbierania danych od dostawców, z przemysłu
i od klientów. JednakŜe, poniewaŜ mogłoby to nie dopuszczać do reklamacji lub zmniejszać
reklamacje związane z produktem i odpowiedzialnością za środowisko, to następujące dyrektywy mają zastosowanie:
Dyrektywa Rady UE nr 85/374/EEC z 25 lipca 1985. OJ L 210, 7.8.1985. p.29 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty.
Green Paper (Zielony Dokument) Komisji, Odpowiedzialność za wadliwe Produkty 2-07-1999
COM (1999)396 końcowy.
Dokument w sprawie odpowiedzialności za środowisko, White Paper (Biały Dokument) Komisji w sprawie odpowiedzialności za środowisko COM (2000) 66 końcowy, 6 lutego 2000.
W dniu 9 lutego 2000 Komisja przyjęła White Paper w sprawie odpowiedzialności za środowisko. Jednym z głównych celów było zbadanie, na jakiej zasadzie opłaty truciciela przyrody
moŜe być przełoŜone na pomoc słuŜącą polityce środowiskowej Wspólnoty. W 2002 roku Komisja podąŜyła za White Paper z propozycją Dyrektywy w sprawie Odpowiedzialności za środowisko odnośnie zapobiegania szkodom i usuwania szkód wyrządzonych w środowisku. Dokument przedstawia pomysły Komisji w sprawie wprowadzenia do praktycznej realizacji zasad, według których truciciel będzie płacił, gdy wystąpi szkoda w środowisku naturalnym. W
kwietniu 2004 roku została wydana Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko
odnośnie prewencji i usuwania spowodowanych w środowisku szkód.
Propozycja Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko odnośnie prewencji i usuwania szkód spowodowanych w środowisku - COM (2002)17 z 23 stycznia 2002
Dyrektywa 2004/35EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 21 kwietnia 2004 w
sprawie odpowiedzialności za środowisko odnośnie prewencji i usuwania szkód spowodowanych w środowisku. OJ L 143/56 of 30-04-2004
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WYMAGANIA EFMA
System zbierania z rynku danych odnoszących się do stosowania produktu powinien być w
firmie. Te informacje muszą być poddane ocenie i naleŜy podjąć odpowiednie działania. Zbieranie podstawowych informacji moŜna najlepiej zrealizować poprzez partnerstwo z klientem.
Stosowne dane powinny być częścią dossier produktu. Przykładami podstawowych informacji
są dane w sprawie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zamierzonego stosowania i niewłaściwego zastosowania produktu.
Niebezpieczeństwa występujące u dystrybutorów.
Niebezpieczeństwa przy przemieszczaniu i transporcie.
Czy klient dysponuje właściwymi informacjami w sprawie HSE?
ZagroŜenia powodowane przez produkt na placu targowym.
Konkurencyjne/alternatywne produkty, które mogą spowodować groźbę HSE.
Kwestie zdrowotne w trakcie stosowania.
Itd.

Innym dobrym sposobem zbierania danych z rynku jest monitorowanie gazet lokalnych, wiadomości, Internetu, czasopism itd. Firma powinna mianować osobę odpowiedzialną o odpowiedniej wiedzy, aby zrozumiała kwestie i Ŝeby była w stanie lub Ŝeby podjęła działanie, a system dokumentowania do archiwowania danych powinien być na miejscu.
Członkowstwo zrzeszenia (Państwowe zrzeszenie producentów nawozów sztucznych, EFMA,
IFA, itd.) gwarantuje dostęp do informacji rynkowych (konferencje, wymiana informacji eksperckich, wspólne badania, itd.).
2.2.3 IDENTYFIKACJA WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE SZKODLIWOŚCI I
SZACOWANIE RYZYKA.
WPROWADZENIE
NaleŜy określić potencjalne wystawienie ludzi i środowiska na działanie produktu. Zarówno
normalne jaj ii nienormalne okoliczności naleŜy wziąć pod uwagę. Na nienormalne okoliczności składają się np. rozsypania (rozlania) i wypadki. NaleŜy opracować charakterystyczny scenariusz ryzyka oparty na własnościach produktu i potencjalnym wystawieniu na jego działanie.
Co nastąpi, lub co moŜe się stać i jakie są konsekwencje tego dla zdrowia i dla środowiska?

WYMAGANIA PRAWNE
Istnieją trzy komplety Dyrektyw odnoszące sie do ryzyka związanego z wystawieniem na działanie czynnika szkodliwego:
1) Przepisy o istniejących substancjach, program ICCA HPV i polityka UE w sprawie
Chemikaliów. Pełen opis podany jest w rozdziale 3.1.5.3.
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2) Wystawienie pracowników na działanie na stanowisku pracy (SDS: 3.1.5.2.; poziomy
wystawienia na działanie w miejscu pracy: patrz: rozdział 3.1.3.)
3) Ocena niebezpieczeństw związanych z produkcją: patrz: rozdział 3.1.3.5.

WYMAGANIA EFMA
NaleŜy wyznaczyć wartość:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymagań instytucji kontrolno-nadzorujących w krajach przeznaczenia, w odniesieniu
do restrykcji importowych, zanieczyszczeń produktów nawozowych, testów bezpieczeństwa, itp.
Przydatności produktu do celu, np. czy będzie odpowiedni i skuteczny dla płodów rolnych.
Występowania zagroŜeń podczas produkcji (zapychanie się, pylenie, pienienie, itp.).
Niebezpieczeństw HSE podczas wytwarzania (zagroŜenie wystąpienia poŜaru/wybuchu,
zagroŜenia na stanowisku pracy, emisje do środowiska i kwestie obróbki odpadów).
Niebezpieczeństw HSE podczas przemieszczania produktu i podczas magazynowania.
Ryzyka przy pracy rolników (wdychanie, kontakt fizyczny, cięŜar do podnoszenia, itd.)
ZagroŜenia dla środowiska przy zastosowaniu produktu.
Metod stosowania w krajach przeznaczenia i wymagań dotyczących rozsiewania.
Przydatności materiałów opakowaniowych i ograniczeń w zakresie odpadów.
Prawdopodobieństwa niewłaściwego stosowania, takiego jak nadmierne uŜycie, spoŜycie przez zwierzęta lub ludzi, zamierzone wsypanie ( wlanie) do dróg wodnych, akty
terroryzmu.
Identyfikacja naraŜenia i ocena ryzyka.
4.2.1

Ustalenie standardów najlepszej praktyki produkcyjnej
(BAT). Patrz: 3.1.3.2

4.2.2

Ocena ryzyka i ustalenie planów awaryjnych. Patrz: 3.1.3.5

4.2.3

Bezpieczeństwo produktu (SDS itd.). Patrz: 3.1.3.6

4.2.4.

Sporządzanie mieszanki w duŜej masie. Patrz: 3.1.3.7

4.2.5

Ocena ryzyka w magazynie i kierowanie załogą magazynu.
Patrz: 3.1.4.3

4.2.6

Pakowanie w drodze i zastosowanie. Patrz: 3.3.4.4

4.2.7

Opracowanie i dostarczenie kart bezpieczeństwa oraz literatury o bezpieczeństwie produktu. Patrz: 3.1.5.2

4.2.8

Identyfikacja, charakteryzacja i ocena form ryzyka dla zamierzonego zastosowania oraz dla przewidywalnego niewłaściwego zastosowania produktów. Patrz: 3.1.5.2

4.2.9

Uruchomienie partnerstwa z klientem. Patrz: 3.1.5.4

4.2.10

Oszacowanie ryzyka przy czynnościach związanych z dystrybucją. Patrz: 3.1.6.3
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4.2.11

Ocena i wybór firmy transportowej (towary niebezpieczne).
Patrz: 3.1.6.4

4.2.12

Ocena ryzyka dla magazynowania w drodze i kierowanie
załogą magazynu. Patrz: 3.1.7.2

4.2.13

Zastosowanie produktu. Patrz: 3.1.8.3

4.2.14

Ustalenie środowiskowego przeznaczenia dla wszystkich
składników/zanieczyszczeń i produktów odpadowych. Patrz:
3.1.9.1

2.2.4 WYZNACZANIE PRIORYTETU DLA RODZAJÓW RYZYKA
WPROWADZENIE
Wyznaczenie kolejności waŜności niebezpieczeństw jest istotne dla zwrócenia uwagi, odzwierciedlenia prawdopodobieństwa wystąpienia scenariusza, konsekwencje i moŜliwości organizacji wywarcia wpływu na te czynniki. NaleŜy skoncentrować się na tych niebezpieczeństwach,
gdzie firma ma największe moŜliwości doprowadzić do poprawy.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne ukierunkowane wymagania UE w odniesieniu do ustawiania priorytetów
ryzyka związanego w specyficzny sposób z produktami, innymi niŜ te, które wymagane są przy
kontroli ryzyka w miejscu pracy i głównych zagroŜeń wypadkowych. Odpowiednie informacje
są w rozdziale 2.2.3: "Identyfikowanie wystawienia na działanie czynnika szkodliwego i ryzyka”, a wymagania prawne są częścią tego rozdziału.

WYMAGANIA EFMA
•

•

•

NaleŜy uŜywać kryteriów odbioru stosowanych przez organa nadzorcze i przez firmę do
wyznaczania, czy produkt powinien być wytwarzany i dystrybuowany, i w którym kraju
powinien być dostępny.
Przy kwestiach, gdzie dalsze minimalizowanie ryzyka jest moŜliwe, naleŜy opracować
program obniŜania ryzyka oraz podejmować działania oparte na wycenie powagi tego
zagroŜenia i moŜliwości rozwiązania kwestii od ręki, kosztach i skuteczności obniŜenia
ryzyka.
Wytycznymi do obniŜenia ryzyka są:

1. Uniknięcie przez zastąpienie,
2. Ochrona przez wbudowane własności produktu,
3. Ochrona uŜytkownika bądź środowiska.
Dalsze informacje podaje równieŜ: rozdział 4: Zarządzanie ryzykiem
24

2.3) PLANOWANIE
W planowaniu ustala się, co musi być wykonane w oparciu o charakterystykę ryzyka oraz wyznaczenie waŜności zagroŜenia.
Planowanie
2.3.1

Ocena alternatyw i wybranie rozwiązania dla kaŜdego etapu
w ciągu wartości.

2.3.2 Czynniki kontrolujące projektowanie.
Powrót do cyklu kierowania
Wersja 1.3: 30-01-2006

2.3.1. ROZEZNANIE ALTERNATYW I WYBRANIE ROZWIĄZANIA DLA KAśDEGO ETAPU W CIĄGU WARTOŚCI
WPROWADZENIE
Planowanie załoŜeń, co musi być wykonane w oparciu o charakterystyki ryzyka i ustalone priorytety.
Ocena alternatywnych kierunków i wybieranie rozwiązania na pierwszy krok w ciągu wartości
jest pierwszym etapem planowania.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne wymagania prawne łączące się z dostępem do alternatyw i wyborem rozwiązań na pierwszy krok w łańcuchu wartości.

WYMAGANIA EFMA
Przed wybraniem właściwego rozwiązania, np. typu surowca, który ma być zastosowany, rodzaju transportu, typu magazynowania, itp., alternatywne wyjścia naleŜy rozpoznać i ocenić
pod względem zalet kosztowych, jakościowych, bezpieczeństwa, niezawodności działania i
innych stosownych kwestii. Ocena moŜe zmieniać się od prostego oszacowania jakościowego
do dogłębnych analiz ilościowych w zaleŜności od decyzji, które trzeba podjąć.
Następnie naleŜy podjąć decyzję na odpowiednim poziomie organizacji, w oparciu o kryteria
decyzyjne obowiązujące w firmie.
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Wersja 1.2: 30-01-2006

2.3.2. CZYNNIKI KONTROLUJĄCE PROJEKTOWANIE.
WPROWADZENIE
Po oszacowaniu alternatywnych wyjść i dokonaniu wyboru rozwiązania na kaŜdy etap w łańcuchu wartości muszą być ustanowione czynniki kontrolujące projektowanie.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne wymagania prawne związane z ustanawianiem czynników kontrolujących
projektowanie.

WYMAGANIA EFMA
W trakcie realizacji planów, naleŜy ustanowić właściwe czynniki kontrolujące do sprawdzania
zgodności z oryginalnymi decyzjami i załoŜeniami. Procedury obróbki niezgodności powinny
być na miejscu.

2.4) WYKONAWSTWO
Większa część czynności Zarządzania Projektem nie udaje się z powodu odpuszczania sobie
przez poszczególnych kierowników i aparatowych. Ten składnik identyfikuje i opisuje takie
czynności, których działania w róŜnych firmach naleŜy podjąć. NaleŜy wdroŜyć cykl kierowania we wszystkich stadiach istnienia produktu od początku do końca.
Wykonawstwo
2.4.1

Źródła pochodzenia surowców, produktów pośrednich i dodatków. Patrz: 3.1.1

2.4.2 Badania i rozwój produktu. Patrz: 3.1.2
2.4.3. Wytwarzanie produktu. Patrz: 3.1.3
2.4.4.

Pakowanie i/lub magazynowanie na trenie wytwórni. Patrz:
3.1.4

2.4.5. Marketing produktu i sprzedaŜ. Patrz: 3.1.5
2.4.6 Transport i dostawa produktu. Patrz: 3.1.6
2.4.7 Magazynowanie produktu u dystrybutora. Patrz: 3.1.7
2.4.8

Usługi dla klienta, zastosowanie w gospodarstwie rolnym.
Patrz: 3.1.8

2.4.9 Ponowne uŜycie, recykling i/lub zagospodarowanie materia26

łów opakowaniowych i pozostałości. Patrz: 3.1.9
Powrót do cyklu kierowania

2.5.) POSTĘP MONITOROWANIA
„To, co da się zmierzyć, da się zrobić”: faktyczny stan wykonania prac mierzy się w odniesieniu do realistycznych i osiągalnych celów.
Postęp monitorowania
2.5.1

WdroŜenie monitorowania i mierzenia w regularnych odstępach
czasu.
2.5.1. MONITOROWANIE POSTĘPU

WPROWADZENIE
Celem posiadania programu Piecza nad produktem jest minimalizować ryzyko dotyczące
zdrowia i ochrony środowiska przez cały cykl uŜytkowania danego produktu, czy jest on w
fazie produkcji czy teŜ jest on stosowany w jakimś gospodarstwie. Przemysł powinien posiadać
właściwe procedury dotyczące miejsca, w przypadku którego występują potencjalne problemy.
Środek zaradczy skierowany na wykonawstwo to podstawa dla polepszenia sytuacji.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne wymagania ze strony zarządzeń lub wymagania ze strony przepisów prawa
dotyczących produktu lub Pieczy nad danym produktem, środkami wykonywania HSE lub
wskaźników wykonania. Niemniej jednak monitorowanie postępu, uŜywając wskaźników wykonania, jest zasadniczą częścią nad danym produktem

WYMAGANIA EFMA
Przedsięwzięta działalność handlowa powinna obejmować opracowanie akceptowanych środków, które mają logiczny związek z ich własnymi produktami, dotyczą klientów i dokonywanych operacji. Środki te są zgodne z niŜej podanymi dwoma kategoriami:
• Środki wprowadzane lub wdraŜane
• Środki wyjściowe lub środki zaradcze
Środki wprowadzane
Środki wprowadzane lub wdraŜane, tzn. wskaźniki, które oceniają praktyki w obszarze nadzorowania, wytyczne i procedury, które są w miejscu danego przedsiębiorstwa lub działalności
handlowej. Lista taka nie jest zamknięta, ale powinna być zaadoptowana do właściwej sytuacji
własnego przedsiębiorstwa
• Przegląd EFMA emisji w skali roku
• Przegląd EFMA danych statystycznych bezpieczeństwa
• Przegląd EFMA zuŜywania energii w produkcji amoniaku
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•
•
•
•
•
•
•

Procedura reakcji na awarie związana z produkcją, transportem, dystrybucją lub powstaniem awarii/nieszczęśliwych wypadków (w ciągu 24 godzin)
Dostarczenie informacji SDS/SHE wszystkim klientom dla wszystkich produktów
Akta spraw dla wszystkich produktów
Oficjalny system odwoławczy dla określonego produktu w przypadku SHE związane z
uszkodzeniem waszego produktu
Oficjalny system skarg w Marketingu i SprzedaŜy
Szkolenie dotyczące bezpiecznej obsługi i stosowania
Prowadzenie Audytu Pieczy nad produktem

Środki wyjściowe
Środki wyjściowe tzn. wskaźniki pokazujące jak dobrze utrzymywane są procesy technologiczne i/lub praktyki robocze, aŜ do łańcucha dostaw po to, aby pomóc dostawcy obniŜać ryzyko związane z SHE, produktu wytworzonego przez dane przedsiębiorstwo. Przykładami tutaj
są:
• Pozycja przedsiębiorstwa w przeglądzie EFMA (emisja lub efektywność zuŜycia energii na tonę wyprodukowanego produktu, wskaźnik obraŜeń i strata czasu itd.)
• % skarg klientów związanych z właściwą drogą (dystrybucji)
• % pracowników którzy zostali przeszkoleni i zdali egzaminy
• Wyniki przeprowadzonego audytu
Analiza środków zaradczych powinna być opracowana w poszczególnych procedurach i powinna pokrywać się z raportami monitorowania, raportami inspekcji kontrolnych, raportami
prób, raportami badań wypadków wśród innych producentów. Procedura taka powinna obejmować zapoczątkowanie działania, aby zmodyfikować kontrolę, jeśli jest taka potrzebna i iść w
ślad za tym, by upewnić się, Ŝe działania kontrolne są wdraŜane. Powinna ona równieŜ obejmować kontrole zgodnie z wymaganiami przepisów związanych z bezpieczeństwem procesowym, zdrowiem zawodowym oraz bezpieczeństwem, emisją i pozwoleniami na zrzuty odpadów.
(Niektóre przykłady dotyczące wyjściowych środków zaradczych podane są w:
Zalecenia komisji z dnia 10 lipiec 2003 dotyczące wdraŜania Przepisów (EC) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady umoŜliwiające ochotnicze uczestnictwo przez organizacje we
wspólnym nadzorowaniu ekologicznym i w schemacie audytu (EMAS) wiąŜące się z wyborem
i stosowaniem wskaźników ochrony środowiska 2003/532/EC OJ 184 z dnia 23-07-2003
str.19).
2.6.) PRZEGLĄDY
Następnym etapem w trwającym procesie jest zapewnienie tego, Ŝeby systemy Pieczy nad produktem działały i były regularnie kontrolowane (przeglądy) w sposób zgodny z zasadami Pieczy nad produktem.
Przeglądy
2.6.1

Przeprowadzenie szczegółowej samooceny pieczy nad produktem i audytu.

2.6.2

Przeprowadzenie kierowniczej kontroli pieczy nad produktem.
28

2.6.1. SAMOOCENA I PROWADZENIE AUDYTU
WPROWADZENIE
EFMA wprowadziła jako wymagania dla systemu Pieczy nad produktem dwa elementy obejmujące:
• Kwestionariusz do samooceny lub przeprowadzanie audytu przez stronę trzecią
• Listy kontroli inspekcyjnych jako załącznik do danego kwestionariusza
UmoŜliwia to przedsiębiorstwom uzyskiwania dobrego przeglądu tam, gdzie wiąŜą się one z
Pieczą nad produktem oraz przedsiębranie właściwego działania, jeśli jest to konieczne. UmoŜliwia to sprawdzenie zgodności z ustawodawstwem i udoskonalenia działań stojących poza
tym.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne wymagania przepisów dla samooceny i prowadzenia audytu dla Pieczy nad
produktem

WYMAGANIA EFMA
EFMA opracowała system Pieczy nad produktem dla członków EFMA.
Wymagania tego systemu dotyczą trzech faz:
• Przygotowanie się do przeprowadzenia audytu przez dane przedsiębiorstwo
• Prowadzenie audytu przez niezaleŜną trzecią stronę we współpracy z przedstawicielem
związanym z pieczą nad produktem wspomnianego przedsiębiorstwa
• Ranking i ocena dotycząca zgodności
Prowadzenie audytu przez niezaleŜną trzecią stronę
W oparciu o program Pieczy nad produktem EFMA opracowała wraz z niezaleŜną trzecią stroną (DNV) kwestionariusz audytu. Kwestionariusz ten przeznaczony jest do pomocy członkom
EFMA podczas identyfikowania szczelin (niedociągnięć) i ewentualnych ulepszeń, które mogą
być wykonane w ich bieŜących czynnościach w Pieczy nad produktem. Pewne wywaŜenie
wprowadzono po to, aby ułatwić raportowanie postępu oraz ustalenie celów poprawy. Kwestionariusz audytu wraz z wcześniej zdefiniowanymi obszarami koncentrując się na (np. kontroli inspekcyjnej magazynów, kontroli załadunku i transportu, nadzorowaniu przez kontraktora) tworzy dobrą podstawę dla audytu, który ma być przeprowadzony przez niezaleŜną trzecią
stronę. Niemniej jednak, dla przygotowania takiego audytu przedsiębiorstwo mogłoby normalnie przeprowadzić samo-ocenę przez odpowiadanie na pytania znajdujące się w tym kwestionariuszu.
Ranking oraz ocena zgodności
Wynik przeprowadzonego audytu kaŜdego przedsiębiorstwa, który jest członkiem, będzie
przedstawiony do oceny Komitetu Nadzorującego (SC) EFMA. Wymaga się, aby te przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymagań SC, opracowały plan polepszenia sytuacji.
Przedsiębiorstwa powinny posiadać jakiś system w miejsce przeprowadzania audytu dotyczącego systemu nadzorowania Pieczy nad produktem. Procedura taka powinna obejmować:
• Plan audytu
• Szkolenie i wymagania kwalifikacyjne dla prowadzącego Pieczę nad produktem oraz
osób asystujących dany audyt
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•
•

Procedurę dla audytów nadzorowanych
Procedurę dla wdraŜania zaleceń i czynności postępujących dalej

Audyty powinny być przeprowadzane zgodnie z planem audytu, a wyniki audytu powinny być
dokumentowane i przypisane personelowi odpowiedzialnemu za dany obszar audytu po to, aby
przeprowadzić właściwe i prewencyjne działanie. (patrz rozdział 5.1.2.).

2.6.2. PRZEGLĄD NADZOROWANIA
WPROWADZENIE
Nadzorowanie przedsiębiorstwa będzie regularnie dokonywane, jeśli chodzi o postęp załoŜeń,
wdraŜanie oraz obsługę programu Pieczy nad produktem.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne wymagania przepisów odnośnie nadzorowania i przeglądów programu Pieczy nad produktem.

WYMAGANIA EFMA
Dla upewnienia się co do konieczności wywiązywania się z zobowiązań i dalszego postępowania, nadzór nad przedsiębiorstwem jest wymagany po to, aby w regularnych przedziałach czasowych dokonać przeglądu programu Pieczy nad produktem, z dalszym załoŜeniem planów
polepszenia działań w obszarach gdzie jest to konieczne. Kwestionariusz EFMA dotyczący
Pieczy nad produktem oraz wyniki audytów będą brane pod uwagę przy identyfikacji obszarów, jeśli zachodzi potrzeba dokonywania ulepszeń i ustalania priorytetów działań.

2.7 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Po dokonaniu kontroli systemów Pieczy nad produktem naleŜy, w razie potrzeby, podjąć działania korygujące i zapobiegawcze.
Działania korygujące i zapobiegawcze
2.7.1 Program działania.
2.7.2 Kierowanie akcjami.
2.7.1 PROGRAM DZIAŁANIA
WPROWADZENIE
Program Pieczy nad produktem jest procesem postępującym, który startuje z efektywnym zobowiązaniem od starszego kierownictwa. Składa się on z kilku czynności w tak zwanym
Cyklu nadzorowania, stanowiącym: charakterystykę ryzyka i nadzór nad ryzykiem, planowanie, realizację, monitorowanie i przeglądy.
Jeśli zachodzi konieczność to powinny być przedsiębrane korekcyjne i prewencyjne działania.
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Pierwszym krokiem w działaniach korekcyjnych i prewencyjnych jest wystartowanie z jakimś
programem działań

WYMAGANIA PRAWNE
Nie ma Ŝadnych wymagań prawnych dla korekcyjnych i prewencyjnych działań, ani teŜ Ŝadnego planu działania.

WYMAGANIA EFMA
Określony program działania musi być/mieć:
1) Być oparty na ustaleniu priorytetu ryzyka
2) Mieć jasno zdefiniowane zadania ze zdefiniowanymi celami
3) Mieć zdefiniowanego nadzorującego odpowiedzialnego za zadanie oraz zespół ludzi z czasem i zasobami dedykowanymi danej pracy
4) Być zasobny w kompetentnych ludzi
5) Mieć zdefiniowany początek oraz koniec zadań, z przejściowymi dostawami i bramkami
decyzji
6) Mieć właściwy fundusz
7) Zwracać właściwą uwagę przez nadzorujących i mieć ich wsparcie oraz to kto bierze na siebie odpowiedzialność za działania wdraŜające w danej organizacji.
2.7.2 NADZOROWANIE DZIAŁAŃ
WPROWADZENIE
Piecza nad produktem jest procesem postępującym, który rozpoczyna się efektywnym zobowiązaniem ze strony starszego kierownictwa. Proces ten składa się z kilku czynności w tzw.
Cyklu nadzorowania stanowiącym: charakterystykę ryzyka i nadzór nad ryzykiem, planowanie,
realizację, monitorowanie i przeglądy.
Jeśli zachodzi konieczność to powinny być przedsiębrane korekcyjne i prewencyjne działania.
Pierwszym krokiem w działaniach korekcyjnych i prewencyjnych jest wystartowanie z jakimś
programem działań, po którym postępują działania wykonane przez nadzorujących (Nadzorowanie działań).

WYMAGANIA PRAWNE
Nie ma Ŝadnych prawnych wymagań dla korekcyjnych i prewencyjnych działań ani teŜ Ŝadnych planów działań, ani teŜ nadzorowanych powtarzalnych czynności, o ile dana jednostka nie
spełnia wymagań przepisów HSE.

WYMAGANIA EFMA
Przedmiotowy program działań musi być poddawany okresowej rewizji odnośnie postępów i
jego zawartości. Nowe odkrycia, wiedza i wymagania mogą być przyczyną przesunięcia koncentracji do innego fragmentu programu oraz zmianę priorytetu, które muszą być zadecydowane przez kierownictwo grupy przedmiotowego programu.
W celu wdroŜenia działań, biorąc pod uwagę całą organizację, starsze kierownictwo powinno
wziąć odpowiedzialność za wymagane czynności i być siłą napędową zmian. Wymagane są
okresowe rewizje lub audyty wdraŜania w stosunku do nadzorowanych czynności systemo31

wych jak i weryfikacja dzień po dniu przeprowadzanych operacji. Czynności takie powinny
być inicjowane i raportowane starszemu kierownictwu. Spodziewamy się, Ŝe konieczna jest
jasna zwrotna odpowiedź takich rewizji do danej organizacji.

3) CYKL ISTNIENIA PRODUKTU
3.1. WDROśENIA WE WSZYSTKICH STADIACH CYKLU ISTNIENIA OD POCZĄTKU DO KOŃCA
Większa część czynności Zarządzania Projektem nie udaje się w obrębie odpuszczania sobie
przez poszczególnych kierowników i aparatowych. Ten składnik identyfikuje i opisuje takie
czynności, których działania w róŜnych firmach naleŜy podjąć.
Funkcja
3.1.1.) Źródło pochodzenia
surowców, produktów pośrednich i dodatków

Priorytet dla czynności
Ustalenie sposobów kontroli zakupu surowca i
3.1.1.1 produktu na wyjściu pod względem bezpieczeństwa produktu.
3.1.1.2.

Wybór dostawców i umiejętnego postępowania.

3.1.1.3 Produkty strony trzeciej.
3.1.2.)Badania i rozwój pro-

3.1.2.1 Ocena Produktu.

duktu

3.1.2.2 Arkusze karty bezpieczeństwa.
3.1.2.3 Dokumentacja Produktu.
3.1.2.4 Wpływ biznesu.

3.1.3) Wytwarzanie Produktu

3.1.3.1

Ustalenie specyfikacji dla produktu, surowców
i dodatków.

3.1.3.2.

Ustalenie standardów Najlepszej Praktyki
Produkcyjnej (BAT).

3.1.3.3.

Ustalenie Najlepszej Praktyki dla kierowania
Bezpieczeństwem Pracy.

Przegląd zmian procesów wytwarzania z
punktu widzenia ich wpływu na zagroŜenia
3.1.3.4.
stwarzane przez produkt. (Kierowanie zmianą).
3.1.3.5.

Ocena Ryzyka i ustanowienie planów awaryjnych.

3.1.3.6. Bezpieczeństwo Produktu (SSD itd.).
3.1.3.7 Sporządzanie mieszanki w duŜej masie.
3.1.3.8 Kierowanie pracą obcych wykonawców.
3.1.3.9 Szkolenie.
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3.1.3.10 Zabezpieczenia.
Ustalenie najlepszej praktyki bezpiecznego
.3.1.4.) Pakowanie i/lub maga3.1.4.1
załadunku I napełniania.
zynowanie na terenie wytwórUstalenie źródła identyfikowalności partii dla
ni
3.1.4.2
wszystkich partii produktu.
3.1.4.3

Szacowanie ryzyka przy magazynowaniu, kierowanie załogą magazynu.

3.1.4.4. Pakowanie w drodze I zastosowanie.
3.1.4.5.

Ustanowienie standardów Najlepszej Praktyki
dla magazynu.

3.1.4.6.

Ponowne wykorzystanie, recycling opakowań
pierwotnych I wtórnych.

3.1.4.7. Szkolenie.
3.1.4.8 Zabezpieczenia.
3.1.5.) Marketing Produktu i

3.1.5.1.

sprzedaŜ

Klasyfikacja i etykietowanie produktu do
sprzedaŜy.

Opracowanie i dostarczenie Kart Charaktery3.1.5.2. styki Substancji oraz literatury o bezpieczeństwie produktu.
Identyfikacja, charakterystyka i ocena ryzyka
związanego z zamierzonym uŜyciem i dają3.1.5.3.
cym się przewidzieć niewłaściwym uŜyciem
produktu.

3.1.6.) Transport i dostawa

3.1.5.4.

Dostarczenie informacji do klienta i praca
partnerska z klientami.

3.1.5.5.

Reklamacje na bezpieczeństwo produktu,
zwrot produktu I inne incydenty.

3.1.5.6.

Jakość produktu zgodna z wymaganiami klientów i przepisów prawnych.

3.1.6.1.

Klasyfikacja i etykietowanie produktów do
transport.

3.1.6.2.

Ustanowienie wytycznych dla transport surowców.

3.1.6.3.

Szacowanie ryzyka przy czynnościach związanych z dystrybucją.

Produktu

3.1.6.3. Ocena i wybór operatora transportu.
Opracowanie informacji dla transport na kar3.1.6.5. tach TREM, uwagi o towarach niebezpiecznych i rady dla kierowców.
3.1.6.6.

Ustalenie konsultanta ds. bezpieczeństwa
transportu materiałów niebezpiecznych.
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3.1.6.7. Szkolenie kierowców.
3.1.6.8. Reakcja na awarię z udziałem produktu.
3.1.6.9. Ustalenie bezpiecznego załadunku na statki.
3.1.6.10 Ustanowienie wytycznych dla transportu.
3.1.6.11 Zabezpieczenia.
3.1.7.) Magazynowanie Produktu u dystrybutora

3.1.7.1 Standardy najlepszej praktyki dla magazynów.
3.1.7.2.

Ocena ryzyka magazynowania w drodze i kierowanie załogą magazynu.

3.1.7.3. Bezpieczeństwo produktu i jego jakość.
3.1.7.4.

Ponowne wykorzystanie i recykling materiałów niedostosowanych i opakowań.

3.1.7.5. Zabezpieczenia.
3.1.7.6. Plan reakcji na awarię.
3.1.8.) Obsługiwanie klientów, 3.1.8.1 Magazynowanie i przemieszczanie produktu.
zastosowanie w gospodarstwie
3.1.8.2 Zapotrzebowanie na nawozy mineralne.
rolnym
3.1.8.3 Zastosowanie produktu.
Obsługa reklamacji w sprawie bezpieczeństwa
3.1.8.4 produktu, wycofanie i incydenty związane z
produktem.
Materiał wspierający i programy szkoleniowe
3.1.8.5 dla obróbki i zastosowania nawozów sztucznych.
Ustalenie środowiskowego przeznaczenia dla
3.1.9.) Ponowne wykorzystanie, recycling i/lub zagospoda- 3.1.9.1 wszystkich materiałów odpadowych.
rowanie materiałów opakoMinimalizowanie i zagospodarowanie odpa3.1.9.2.
waniowych i pozostałości
dów.
3.1.9.3. Odpady u klienta.
3.1.9.4.

Ustalenie wytycznych dla materiałów nieodpowiadających wymaganiom.

3.1.1 ŹRÓDŁA SUROWCÓW, PRODUKTÓW POŚREDNICH I DODATKÓW
WPROWADZENIE
W terminologii Pieczy nad produktem zasoby surowców, produktów pośrednich i dodatków
oznaczają, Ŝe towary są produkowane z zastosowaniem Najlepszych Dostępnych Technik, w
trakcie bezpiecznych operacji dla siły roboczej dostawcy oraz, Ŝe towary mają minimalny
wpływ na środowisko naturalne.
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Ponadto dostawca powinien dostarczyć informacji HSE produktu w celu zapewnienia bezpiecznego obchodzenia się z nim. Aby to osiągnąć, Firmy powinny mieć systemy doboru dostawcy i zarządzania na miejscu.

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne wymagania prawne.

WYMAGANIA EFMA
3.1.1.1.

USTALENIE ZASAD KONTROLI ZAKUPÓW SUROWCÓW I POZYSKIWANIA PRODUKTU POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z
PRODUKTEM.

Pozyskiwanie surowców, produktów pośrednich i dodatków jest nie tylko zagadnieniem ekonomicznym, ale jest przedmiotem rozwaŜań jakościowych. PoniewaŜ te produkty są w większości stosowane do wyprodukowania nawozów sztucznych jako produktów finalnych, dla tego
waŜnym jest Ŝeby wziąć pod uwagę kwestie jakości, bo to moŜe wpływać na wydajność procesów produkcyjnych i jakość produktu końcowego. JednakŜe z punktu widzenia Pieczy nad produktem moŜliwe niepomyślne wpływy na zdrowie i środowisko są waŜne i równieŜ naleŜy je
poddać ocenie:
•
•
•
•

Czy alternatywne zasoby są dostępne w celu zminimalizowania wpływów HSE?
Czy kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa w produkcji są brane pod uwagę?
Czy odchylenia jakościowe zasobów są brane pod uwagę?
Czy dostawca działa zgodnie z warunkami ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy?

3.1.1.2 WYBIERANIE DOSTAWCY I ZARZĄDZANIE
W oparciu o kryteria doboru produktu wspomniane przy okazji zasobów produktu, wyboru
dostawcy naleŜy dokonywać, a system wybierania dostawcy i zarządzania powinien być na
miejscu. System wybierania i zarządzania składa się z następujących etapów:
•
•
•
•
•

WdroŜenie udokumentowanej procedury wybierania i oceny dostawców.
Wybierania dostawców w oparciu o ich osiągnięcia w zakresie HSE, akceptację ich
produktów odnośnie dalszego stosowania w procesie wytwórczym i w zastosowaniu.
Opracowanie kontraktu. Opracowanie specyfikacji odnośnie części dotyczącej HSE w
kontrakcie. Wyszczególnić SDS.
Zweryfikowanie zgodności ze zobowiązaniami kontraktowymi. Przeglądanie i przetestowanie wychodzących materiałów.
Sprawdzenie zgodności dostawcy ze zobowiązaniami kontraktowymi. Podjąć działania
korygujące.
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3.1.1.3 PRODUKTY STRON TRZECICH (TPP)
Przy produktach Stron Trzecich (produkty handlowe i pochodzące z wymiany) na miejscu powinny być procedury, które stanowią komplet wymagań w zakresie badań bezpieczeństwa i
jakości produktu. Ponadto na miejscu powinny być procedury sprawdzania na regularnych zasadach, czy Produkty Stron Trzecich spełniają wymagania firmy.

3.1.2 BADANIA I PRACE ROZWOJOWE NAD PRODUKTEM
WPROWADZENIE
Pozyskanie nowych produktów na rynek w sposób ekonomiczny jest sprawą waŜną dla przemysłu nawozów sztucznych. Pieczę nad produktem przedstawia się w celu zapewnienia, Ŝe
produkt nawozowy jest przyjęty na rynku:
• Oraz spełnia oczekiwania jakościowe produktu i skuteczności odŜywczej, a takŜe
• MoŜe być przemieszczany i stosowany bezpiecznie bez krzywdy dla ludzi, majątku
trwałego i środowiska naturalnego,
• I jest tak waŜny jak pilnowanie aspektów ekonomicznych, technicznych i handlowych
w zarządzaniu produktem.
W tej prezentacji rozwój produktu jest zarówno tworzeniem nowych produktów jak i ulepszaniem istniejących.

WYMAGANIA PRAWNE
Odpowiedzialność kierownictwa i siły roboczej w zapewnieniu, Ŝe wszystkie czynności na
miejscu pracy – bezwarunkowo obejmujące te, które łączą się z rozwojem produktu - prowadzi
się bezpiecznie według definicji w państwowych przepisach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracy.
Jeśli rozwój produktu obejmuje dostarczenie próbki do stron trzecich, to wiele dalszych wymagań moŜe mieć zastosowanie. Odnosi się to do postanowienia o Kartach bezpieczeństwa, do
opakowania i magazynowania oraz do dystrybucji.
Komercyjna eksploatacja nowych produktów moŜe nie być moŜliwa dopóki podporządkowanie
licznym legalnym kontrolom nie zostanie osiągnięte. W pewnych przypadkach, wymagania
prawne mają zastosowanie do zmian w istniejących produktach.

WYMAGANIA EFMA
Będąc zaangaŜowanymi w Odpowiedzialną Dbałość wszyscy producenci nawozów sztucznych
powinni określić potencjalne wpływy ich nowych produktów na ludzi, majątek trwały i na środowisko naturalne. Powinni być z siebie zadowoleni, Ŝe wszystkie rozsądne kroki zostały podjęte w celu zminimalizowania tych wpływów i, Ŝe z kaŜdym szczątkowym niebezpieczeństwem
będzie moŜna dać sobie radę w sposób zadawalający – biorąc pod uwagę dostawę i wytwarza36

nie, dystrybucję, magazynowanie międzyoperacyjne i przemieszczanie z fabryki do gospodarstwa rolnego oraz przemieszczanie i stosowanie produktu w gospodarstwie.

3.1.2.1. OCENA PRODUKTU
W uproszczony sposób przedstawiając, rozwój produktu odbywa się w trzech fazach:
• Faza I
• Faza II
• Faza III

- Powstanie pomysłu (normalnie na etapie tworzenia)
- Ocena realizowalności
- Komercjalizacja i/lub zmiana produktu.

W kaŜdej fazie musi być ustanowiona prosta forma informacji. KaŜdą pozycję informacji naleŜy ocenić oraz określić wpływ produktu na ogólne ryzyko – a takŜe jego podatność.
Potwierdzenie, Ŝe produkt nadaje się do przyjęcia naleŜy zgłosić przed wprowadzeniem do
produkcji, marketingu i sprzedaŜy. Dokonano odnośników do przykładowej listy sprawdzeń
podanej poniŜej.
Specyfikacja

Rynek

Stosowanie

Faza I – Powstanie pomysłu (normalnie na etapie tworzenia)
Nowe elementy mieszaniny lub składniki
Identyczność

KaŜda nowa chemia
surowców, dodatków,
pokryć i w obróbce
materiałów

Potencjalne regiony

Rozpatrzenie
Nieodłączne zagadnie(wymuszane
Kwestie marketingowe
nia HSE w obróbce
technicznie)

Szerokie spektrum potencjalnego zastosowania

Problemy związane z HSE produktu (aktualne
/potencjalne)

Faza II – Ocena realizowalności
Definiowanie Skład

Kraje, do których wymagane są
aprobaty

Własności techniczne i
Pojęcie zasobów państwowych /
fizyczne
klasyfikacji/aplikacji przepisów o
Opracowanie
składnikach/produkcie
(wymuszone
przez prowaWszystkie nowe dane
dzącego proPrzepisy dotyczące transport pańpotrzebne z powodu:
dukt lub
stwowego i magazynowania
przez kwestie
- nowych substancji (ze
techniczne)
Wszystkie aprobaty organów konsprawdzenia zapasów)
trolnych niezbędne do wpuszcze- zmian składu (ze

Wstępne i moŜliwe aplikacje
Zrozumienie
problemów klienta w stosowaniu i
potencjalnym
niewłaściwym
uŜyciu oraz naduŜyciu
Ocena ryzyka
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zmian w klasyfikacji/SDS)
- nowych składników

nia produktu na rynek

przy stosowaniu

MoŜliwość zapewnienia stosownego języka SDS

Zrozumienie
problemów odpadów i minimalizacji odpadów

Rdzenne Karty Bezpieczeństwa

Wszystkie nowe dane potrzebne
do sprawdzenia zapasów pańOpakowania zewnętrz- stwowych
ne/opcje opakowań

Informacje o
przemieszczaniu
i stosowaniu

Kwestie HSE w procesie
Faza III – Komercjalizacja (i/lub zmiana produktu)
Definiowanie

Nazwa produktu i spe- Kraje sprzedaŜy i te, do których
cyfikacja
potrzebne są aprobaty

Zastosowanie
docelowe i
wszelkie wyjątki

Wszystkie działania w fazie II (przemyślenie załoŜeń)
Ustanowienie Karty bezpieczeństwa
Kompletacja Wszystkie działania w ramach WdroŜenia we wszystkich stadiach cyklu isti wprowanienia produktu
dzenie do
biznesu
Działania potrzebne do dossier produktu celem udokumentowania wyników
badań nad rozwojem produktu I do przesłania dokumentów do organów kontrolnych dla uzyskania aprobaty.
Ocena wpływu na biznes

3.1.2.2. KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU
Karta bezpieczeństwa (SDS) musi być ustanowiona dla wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zanim produkt moŜe znaleźć sie na rynku. Zaleca się równieŜ, Ŝeby
opracowywać SDS dla nawozów sztucznych sklasyfikowanych jako niestwarzających zagroŜeń.
SDS jest kumulacją wiedzy o produkcie i pierwszym źródłem informacji dla wszystkich, którzy
stykają się z produktem bądź go stosują.
Dostawcy są prawnie zobligowani do zapewnienia SDS do kaŜdego, kogo oni zaopatrują w
produkt sklasyfikowany jako „niebezpieczny przy dostawie” na obszarze UE i wielu państw:
karta musi być przygotowana zgodnie z przepisami zainteresowanego państwa. W UE przepisy
pochodzą z Dyrektywy 91/155/EEC poprawionej przez 93/112/EEC oraz 2001/58/EC. Ze
względu na świadczenie odpowiedzialności za produkt naleŜy podjąć kroki zapewniające, Ŝe
wszystkie porady dotyczące obchodzenia się z produktem i jego stosowania zawarte w SDS i
innej literaturze o produkcie są w obydwu przypadkach zgodne i dokładne.
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Zawartość SDS powinna być odzwierciedleniem państwowych lub miejscowych potrzeb językowych, nawet wtedy, gdy nie jest to wymagane prawnie.
Zastosowanie rygorystycznych analiz w kontroli zarządzania stanowi najlepszą praktykę w
kontrolowaniu kosztów i zapasów i w zapewnieniu, Ŝe wszystkie informacje są aktualne i
zgodne. Dlatego Członkowie EFMA powinni zdefiniować zakres analiz potrzebnych do opracowania SDS, która zawiera kierowanie identycznością produktu, informacje techniczne, zagroŜenia związane z produktem, ryzyko przy stosowaniu i zagospodarowaniu, status w organach kontrolnych i zmiany w danych o produkcie wraz z dokumentacją z audytu, która zawiera
podstawy do wszystkich ustaleń i załoŜeń. Analizowanie naleŜy wdroŜyć, aby zapewnić, Ŝe
informacje o produkcie znajdujące się w ogólnodostępnej literaturze były zgodne z tymi w
SDS.
Odnośnik do Wytycznych EFMA do tłumaczenia Kart Bezpieczeństwa dla materiałów nawozowych, 1996.
Globalnie zharmonizowany system Klasyfikacji i Etykietowania Chemikaliów NZ, 2003. ISBN
92-1-116840-6. zawiera zharmonizowane elementy podawania informacji o zagroŜeniach
włącznie z wymaganiami odnośnie etykietowania i kart bezpieczeństwa.

3.1.2.3. DOKUMENTACJA PRODUKTU
Zaleca się Ŝeby członkowie EFMA ustanawiali dossier produktu dla wszystkich produktów
nawozowych. Dossier produktu zbiera w jedno miejsce wszystkie informacje, które firma
trzyma w związku z produktem lub produktami generycznymi. UmoŜliwia to utrzymanie i aktualizowanie informacji według najnowszych trendów. Dossier tworzy poŜyteczną listę sprawdzeń zapewniającą, Ŝe wszystkie aspekty cyklu istnienia zostały odpowiednio rozpatrzone.
Typowe informacje, które naleŜy zbierać w dossier produktu pokazane są poniŜej w formie
nagłówków poniŜej. Informacje będą przechowywane w róŜnych częściach organizacji i, jeśli
coś nie jest fizycznie potraktowane w dossier, to wyraźny drogowskaz musi być w tym miejscu, który pokaŜe jak to moŜna oszukać i sprawdzić.
Dossier jest waŜne nie tylko dla funkcjonowania HSE. Pracownicy działu handlowego i sprzedaŜy muszą poznać jego zawartość, aby mogli prowadzić marketing i dostarczać produkty firmy w sposób© skuteczny i odpowiedzialny.
Dokumentacja produktu (dossier) moŜna zorganizować w następujący sposób:
Klasyfikacja, etykietowanie i podstawowe dane
Ta sekcja rozpoczyna podstawowe informacje, włącznie z papierami na poparcie, o formalnej
ocenie niebezpieczeństwa stwarzanego przez produkt, włącznie z klasyfikacją zagroŜenia i
wymaganym etykietowaniem do dostawy i/lub transportu wg przeznaczenia (patrz równieŜ:
rozdział 3.1.5.1.). Przechowuje się równieŜ zapis obliczeń stosowanych przy ocenie niebezpieczeństwa.
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UN Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Etykietowania Chemikaliów NZ,
(GHS), 2003. ISBN 92-1-116840-6. zawiera zharmonizowane kryteria do klasyfikacji substancji i mieszanin według ich zagroŜeń dla zdrowia, środowiska i zagroŜeń fizycznych oraz elementy powiadamiania o zharmonizowanych zagroŜeniach, włącznie z Ŝądaniem etykietowania
i załączania kart bezpieczeństwa.
W tej sekcji przedstawia się równieŜ wyniki testów, np. z testów detonacji, testów rozkładu,
testów utleniania, itp. Patrz: np. Rekomendacje NZ w sprawie transportu towarów niebezpiecznych: Podręcznik testów i kryteriów. Czwarta rewizja wydania, 2003. ISBN 92-1-139087-7.
Karty bezpieczeństwa
Pod tym nagłówkiem znajdują się kopie obecnych i wcześniejszych Arkusze Danych produktu.
Dodatkowo, jeŜeli cokolwiek w Arkuszu Danych jest oparte na nieoczywistych informacjach,
to naleŜy zanotować źródło tej informacji (patrz równieŜ: rozdział 3.1.5.2.).
Specyfikacje i szczegółowa analiza
Specyfikacja wytwarzania i specyfikacja produktu do celów marketingowych sprzedaŜy są
podane w zestawieniu w tej sekcji, razem z wszystkimi znanymi zanieczyszczeniami.
Stosowania/aplikacje
Pod tym nagłówkiem odnotowane są wszystkie zamierzone stosowania i zastosowania produktu. Określone są wszelkie szczególne ograniczenia lub kontrole tych zastosowań, procedury/środki, które naleŜy podjąć, aby dostosować się do nich oraz np. potrzeba szkolenia klientów
(patrz równieŜ: rozdział 3.1.5.3.)
Agronomiczne dane i przeznaczenie środowiskowe
Korzyści agronomiczne produktu powinny być udokumentowane, w oparciu o testy badawczorozwojowe (R&D), próby polowe i aplikacje w gospodarstwie rolnym.
RównieŜ wpływ na środowisko zanieczyszczeń metalami cięŜkimi powinien być określony
razem z potencjalnymi wpływami na środowisko niezrównowaŜonego stosowania nawozów
(zbyt duŜo lub zbyt mało). Patrz równieŜ: rozdział 3.1.8.
Opakowanie
NaleŜy podać zapis o dostępnych opcjach opakowań, i o tym, co jest aktualnie uŜywane i dlaczego to jest podane pod tym nagłówkiem. NaleŜy określić wszystkie okoliczności, w których
aktualne opakowanie nie jest właściwe. NaleŜy określić procedury recyklingu materiałów opakowaniowych. Patrz równieŜ: rozdział 3.1.9.
Bezpieczeństwo i zabezpieczające środki zapobiegawcze
Właściwe bezpieczeństwo i/lub zabezpieczające ograniczenia w produkcji, obróbce i stosowaniu produktu naleŜy podać razem ze wszystkimi środkami, które naleŜ podjąć, aby nie dopuścić
do wypadków.
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Informacje dla dyspozytorów, operatorów w firmach logistycznych i rolników
NaleŜy zapewnić właściwe informacje dla dyspozytorów, operatorów w firmach logistycznych
i dla rolników, np. ulotki informacyjne i materiały szkoleniowe (patrz równieŜ: rozdział
3.1.5.4).
Rynek
W zaleŜności od natury operacji w firmie, pomocnym moŜe być opisanie rynków produktu pod
tym nagłówkiem, określając kraje, agentów, klientów, tonaŜe, itp. Tego typu informacje pomogą w decydowaniu, co jest właściwe w reszcie tego dossier oraz umoŜliwi przeprowadzenie
marketingu produktowi w odpowiedzialny sposób.
Stosowne przepisy
W tej sekcji zarysowuje sie wszystkie specjalne przepisy odnoszące sie do wytwarzania, dystrybucji lub stosowania produktu, które nie zostały ujęte powyŜej.
Plany poprawy
Plany działania dalszego obniŜenia ryzyka towarzyszącego produktowi na kaŜdym etapie jego
istnienia moŜna podsumować w niniejszej sekcji.
Proces dokonywania przeglądu
W tej sekcji zapisuje się wszystkie szczegółowe kroki potrzebne do utrzymania aktualnego
stanu w zawartości dossier wraz z docelową datą przeglądu informacji i ocen, które to zawiera.
Ponadto, w celu posiadania nowego nawozu z zezwoleniem na bycie Nawozem oznaczonym
EC, zgodnie z Dyrektywą 2003/2003/EC po rejestrację tego produktu naleŜy zgłosić się do
Komisji UE. Artykuł 32.2 wymienionej Dyrektywy nawiązuje do Decyzji Rady 1999/469/EC z
28 czerwca układającej procedury do spełnienia mocy wdroŜeniowych nadanych na Komisji
(artykuły 5 i 7) OJ L184 17-7-1999 p23. Techniczne dokumenty zgodnie z wytycznymi podanymi w Przewodniku do tłumaczenia dokumentacji technicznej w sprawie starania się o oznaczenie nawozów EEC nawozami EC kontynuujący Dyrektywy 76/116/EEC. 94/C 138/04 of
20-05-1994. naleŜy przekazać. Wiele z powyŜej wymienionych sekcji jest częścią tego poradnika.

3.1.2.4. WPŁYW NA BIZNES.
WaŜną częścią Fazy III oceny produktu jest ocena wpływów HSE na biznes. Strukturalna ocena wpływu dostarcza sposób wartościowania pierwszeństwa niesprzyjających wpływów dla
zwrócenia uwagi kierownictwa oraz dla podkreślenia moŜliwości HSE.
Ocena wpływu wykorzystuje wyniki istniejących Ocen, a takŜe identyfikuje, gdzie dalsze
szczegółowe i techniczne oceny ryzyka mogłyby być gwarantowane. Nie jest sama w sobie
techniczna ocena ryzyka. Wynik tego jest wstępnie wartościowanym ryzykiem i listą moŜliwości, które moŜe być ukierunkowana w biznes planie.
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Firmy powinny ustalać wartość potencjalnej szkody wyrządzonej ich interesom przez moŜliwe
niesprzyjające wydarzenia HSE spowodowane przez ich produkt, lub kiedy ich produkt został
w wypadki takie uwikłany. Firmy powinny równieŜ określić potencjalne moŜliwości komercyjne, które mogą wynikać z przewidywalnych scenariuszy HSE odnoszących się do ich produktów. Wydarzenia mogą wystąpić w kaŜdym etapie cyklu istnienia produktu i mogą być
krótkotrwałe lub długotrwałe. Przez podjęcie rachunku prawdopodobieństwa wystąpienia takich wydarzeń naleŜy opracować odpowiedni plan działania, który da sobie radę i złagodzi
kaŜde ryzyko i skorzysta ze wszystkich moŜliwości.
Ocena wpływu powinna łączyć wnioski z technicznych ocen ryzyka z wyczuciem ryzyka i analizą wartości uŜytkowników, klientów i społeczeństwa w celu ocenienia ogólnych implikacji na
biznes.
Ocenę wpływu moŜna przeprowadzić jako wewnętrzny proces biznesowy angaŜujący personel,
który ma odpowiedzialność i umiejętności na odpowiednim poziomie. Następujące etapy mogą
słuŜyć jako wytyczne:
Etap 1. Opisanie obszaru produktu
Określić produkt pod względem:
• Specyfikacji – chemicznej, fizycznej, opakowania
• Rynku – region lub państwa, przemysł lub uŜytek publiczny
• Stosowania – szeroki obszar stosowania bądź aplikacji
Podobnie naleŜy określić rywalizujące produkty na rynku (swojej produkcji, produkty stron
trzecich, produkty konkurencji). Określić waŜność kaŜdego produktu dla biznesu przez rozpatrzenie ilości podaŜowej i podziału zysku.
Etap 2. Identyfikacja zagroŜeń i moŜliwości w całym cyklu istnienia
NaleŜy zrozumieć, co stanie się w kaŜdym stadium cyklu istnienia produktu zarówno w ramach
organizacji i u dalszych uczestników cyklu, u wykonawców i klientów. NaleŜy rozpatrzyć, np.
jak produkt jest magazynowany, przemieszczany i stosowany, włącznie z ilością i kompetencjami ludzi w to zaangaŜowanych. Określić kaŜde zjawisko o znaczącym potencjale do spowodowania szkody, okaleczenia, lub przyniesienia korzyści, biorąc pod uwagę opis produktu
podany w Etapie 1.
NaleŜy ukierunkować wpływ ryzyka w biznesie na ludzi, majątek trwały i środowisko - biorąc
pod uwagę wszystkie techniczne oceny niebezpieczeństw, które zostały zakończone. Ukierunkować ryzyko w biznesie – biorąc pod uwagę handlowe, finansowe i dostrzeŜone rodzaje ryzyka. Przeprowadzić porównanie z wpływem produktów i produkcji u konkurencji oraz takŜe
rozpatrzeć oczekiwania klientów i społeczeństwa.
Określić wszystkie konkretne atrybuty HSE swoich produktów przez porównanie róŜnorodnych analiz.
Etap 3. Szacowanie okoliczności i konsekwencji ryzyka
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Określić wartość wydarzenia zidentyfikowanego w Etapie 2 według waŜności jego wpływu.
Katastrofalny

Utrata biznesu; utrata większej części na kilka lat

Szkodliwy

WaŜny problem obrazu firmy: znaczne straty w sprzedaŜy;
sądowne ściganie uprawnienia

Kosztowny

Znaczny koszt w biznesie; zagroŜenie dla wzrostu biznesu;
utrata klienta; słaby obraz firmy

Małego znaczenia

Skromny koszt dla biznesu; problem z produkcją; działanie,
które nie naleŜy do dobrej praktyki

Korzystny

Wzmocniony kierunek biznesu; poprawa obrazu firmy.

Etap 4. Ustalenie potencjalnych przyczyn i rozwaŜenie prawdopodobieństwa wystąpienia
wydarzenia
NaleŜy rozstrzygnąć jak bardzo prawdopodobne jest to, Ŝe pojawi się kaŜde wydarzenie, które
mogłoby prowadzić do szkody lub jej moŜliwości. RównieŜ rozwaŜyć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, Ŝe jeśli wydarzenie wystąpi, to szkoda lub jej moŜliwość rzeczywiście pojawią
się. Określenie ilościowe prawdopodobieństw moŜe okazać się bardzo trudnym - oszacowanie
ich jako wysoko-, średnio-, mało-prawdopodobnych moŜe wystarczyć.
Etap 5. Uzgodnienie odpowiednich planów działania
W drodze przedmiotowego łączenia surowości róŜnych wydarzeń ustalonych w Etapie 3 z ich
prawdopodobieństwem, określonym w Etapie 4, moŜna opracować listę priorytetowej waŜności
wydarzeń – dobrych i złych – do umiejętnego zajęcia się nimi. Zespół musi wybrać te o najwyŜszych priorytetach i opracować dla nich plany działania.
Etap 6. Dokonywanie przeglądów
Ocenę trzeba będzie recenzować:
• Idąc śladem kaŜdej zmiany identyczności produktu – specyfikacja, rynek lub stosowanie
• Idąc śladem kaŜdej zmiany w działalności firmy
• Okresowo, (aby zapewnić, Ŝe zmiana została uznana)
Ponadto, okresowe sprawdzenie postępu w realizacji planów działania jest zasadniczą sprawą
w utrzymaniu impetu.

3.1.3 WYTWARZANIE PRODUKTU
WPROWADZENIE
Wytwarzanie produktu jest często dobrze regulowane prawem i jest juŜ podporządkowane regularnym kontrolom (audytom). Analizy niebezpieczeństw zostały przeprowadzone i wiele
procedur jest na miejscu. Te analizy niebezpieczeństw powinny zawierać ocenę wpływów na
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wytwarzanie ze wszystkich składników i chemikaliów uŜywanych do produktu. Ocena wpływu, oszacowanie i dokumentacja powinny być zrobione z uwzględnieniem Bezpieczeństwa
Procesu, Zdrowia i Bezpieczeństwa w pracy oraz Ochrony Środowiska. Na miejscu powinny
być procedury do kontroli w czasie wytwarzania waŜnych aspektów HSE. W regularnych odstępach naleŜy w czasie produkcji wykonywać test sprawdzenia zgodności z bezpieczeństwem
procesowym (test odporności na detonację dla nawozów na bazie azotanu amonowego o zawartości powyŜej 28%; testy rozkładu Ala produktów NPK na bazie azotanu amonowego) oraz z
jakościowymi wymaganiami produktu.

WYMAGANIA PRAWNE
IPPC
Dyrektywa Rady 96/61/EC z 24 września 9 dotycząca kompleksowej prewencji i kontroli zanieczyszczeń całkowitych, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 257, 10.10.96 strony
26-40
Dyrektywa 2003/35/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 26 Maja 2003 zabezpieczająca do publicznego udziału w odniesieniu do wyciągania pewnych planów i programów
dotyczących środowiska i poprawek w związku z udziałem publicznym i dostępem do zasadności Dyrektyw Rady 85/337/EEC i 96/61/EC – Oświadczenie przez Oficjalny Dziennik Komisji
L 156, 25/06/2003 P. 0017 - 0025
Dyrektywa 2003/87/EC Ustanowienie schematu obrotów handlowych pozwoleniami na Gazy
Szklarniowe wewnątrz Wspólnoty i poprawki Dyrektywy Rady 96/61/EC. OJ 25-10-2003.
L275/32
Dyrektywa 2004/101/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 27 Października
2004 poprawiająca Dyrektywę 2003/87/EC ustanawiająca schematy obrotów handlowych pozwoleniami na Gazy Szklarniowe wewnątrz Wspólnoty, w odniesieniu do mechanizmów projektowych protokołu z Kioto.
CONSLEG 1996L0061 z 20/11/2003. Odnośnie Dyrektywy IPPC 96/61/EC jako poprawionej
przez Dyrektywę EC 2003/35/EC, Dyrektywę EC 2003/87/EC and Przepisy 1882/2003.
Przepis (EC) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 Września 2003
adaptująca do Decyzji Rady 1999/468/EC postanowienia odnoszące sie do komitetów, które
pomagają Komisji w ćwiczeniu jej mocy wdroŜeniowych ustanowionych w instrumentach podlegających procedurze zawartej w Artykule 251 Umowy EC. Oficjalny Dziennik L 284,
31/10/2003 P. 0001 - 0053
Dyrektywa 2004/35EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 21 Kwietnia 2004 w
sprawie odpowiedzialności za środowisko w związku z prewencją i usuwaniem szkód spowodowanych w środowisku. OJ L 143/56 of 30-04-2004
EPER
Decyzja Komisji 2000/479/EC z 17 Lipca 2000 w sprawie wdroŜenia Europejskiego rejestru
emisji zanieczyszczeń (EPER) zgodnie z Artykułem 15 Dyrektywy Rady 96/61/EC dotyczącej
kompleksowej prewencji i kontroli zanieczyszczeń całkowitych (IPPC). OJ L12 p36 28.7.2000
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Zawiadomienie w sprawie Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń (EPER). Oficjalny
Dziennik C 055, 03/03/2004 P. 0006 - 0006.
Propozycja Przepisu Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącego ustanowienia
Europejskiego Zwolnienia Zanieczyszczeń i Rejestru Transferów oraz poprawiającego Dyrektywy Rady 91/689/EEC i 96/61/EC/* COM/2004/0634 końcowy - COD 2004/0231 */
Wartości emisji do powietrza otaczającego
Dyrektywa Rady 1999/30/EC z 22 Kwietnia 1999 odnosząca się do wartości granicznych dla
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, cząstek stałych i ołowiu w powietrzu otaczającym. OJ 163 29-6-1999 p41
Dyrektywa 2000/69EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 Listopada 2000
odnosząca sie do wartości granicznych dla benzenu i tlenku węgla w powietrzu otaczającym.
OJ L313/12 of 13.12.2000
DYREKTYWA 2001/80/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 23 Października
2001 w sprawie ograniczenia emisji pewnych zanieczyszczeń do powietrza z duŜych instalacji
spalania 27.11.2001 L 309/1 Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej EN
DYREKTYWA 2001/81/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ z
23 Października 2001w sprawie państwowych pułapów emisji dla pewnych zanieczyszczeń
atmosferycznych L 309/22 27.11.2001 Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej EN
Dyrektywa Rady z 13 Czerwca 2003 w sprawie przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej, do
protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie dalekosięŜnego trans granicznego zanieczyszczenia powietrza w celu osłabienia Zakwaszenia, eutrofizacji jezior i przygruntowej zawartości
ozonu. 2003/507/EC, OJ of 17 Lipca, 2003 L179 p.1-74
Dyrektywa 2004/107/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 15 Grudnia 2004
odnosząca się do arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu otaczającym. OJ L23 p. 3 of 2601-2005.
Dyrektywa COMAH

Dyrektywa Rady 82/501/EEC z 24 Czerwca 1982 w sprawie waŜnych niebezpieczeństw wypadkowych przy pewnych działalnościach. OJ L 230 5.8.82 p.1 Uchylona przez Dyrektywę
2003/105/EC.
Dyrektywa Rady 87/216/EEC z 19 Marca 1987 poprawiająca Dyrektywę 82/501/EEC w sprawie waŜnych niebezpieczeństw wypadkowych przy pewnych działalnościach przemysłowych.OJ L85 of 28-3-1987 p36
Dyrektywa Rady 88/610/EEC z 24 Listopada 1988 poprawiająca Dyrektywę 82/501/EEC w
sprawie waŜnych niebezpieczeństw wypadkowych przy pewnych działalnościach przemysłowych. OJ L 336 of 7-12-1988 p.14
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Dyrektywa Rady 91/692/EEC z 23 Grudnia 1991 normalizująca i racjonalizująca raporty w
sprawie wdroŜenia pewnej Dyrektywy dotyczącej środowiska. OJ L 377 of 31-12-1991 p. 48.
Dyrektywa Rady 96/82/EC of 9 Grudnia 1996. w sprawie kontroli waŜnych niebezpieczeństw
wypadkowych z udziałem niebezpiecznych substancji. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 10, 14.1.97 strony 13-33
Dyrektywa 2003/105/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 Grudnia 2003
Poprawiająca Dyrektywy Rady 96/82/EC w sprawie kontroli waŜnych niebezpieczeństw wypadkowych z udziałem niebezpiecznych substancji. OJ L345/97 31-12-2003. (Seveso),
Bezpieczeństwo na stanowisku pracy (Graniczne poziomy wystawienia na działanie czynników szkodliwych przy pracy)
Dyrektywa Rady 80/1107/EEC z 27 Listopada 1980 w sprawie ochrony robotników przed ryzykiem związanym z wystawieniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych przy pracy. Oficjalny Dziennik L 327, 03/12/1980 P. 0008 - 0013
Dyrektywa Rady 86/188/EEC z 12 Maja 1986 w sprawie ochrony robotników przed ryzykiem
związanym z wystawieniem na działanie hałasu przy pracy. OJ L. 137/28 of 24-5 1986.

Dyrektywa Rady 89/654/EEC z 30 Listopada1989 dotycząca wymagań minimalnego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowisku pracy (pierwsza indywidualna Dyrektywa w ramach
zrozumienia Artykułu 16 (1) Dyrektywy 89/391/EEC), Oficjalny Dziennik L 393, 30/12/1989
p. 0001 - 0012
Dyrektywa Komisji 91/322/EEC z 29 Maja 1991 w sprawie ustanowienia wskazujących wartości granicznych przez wdroŜenie Dyrektywy Rady 80/1107/EEC w sprawie ochrony robotników przed ryzykiem związanym z wystawieniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych przy pracy. Oficjalny Dziennik L 177, 05/07/1991 P. 0022 - 0024
Dyrektywa Rady 94/33/EC z 22 Czerwca 1994 w sprawie ochrony młodocianych przy pracy.
OJ.L216 p12-20; 20-08-1994.
Dyrektywa Rady 96/29/EURATOM z 13 Maja 1996 wprowadzająca podstawowe normy bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia robotników i całego społeczeństwa przeciwko niebezpieczeństwom powstającym na skutek promieniowania jonizującego. OJ L159/1 29-6-96
Dyrektywa Komisji 96/94/EC z 18 Grudnia 1996 ustanawiająca drugą listę wskazujących wartości granicznych przez wdroŜenie Dyrektywy Rady 80/1107/EEC w sprawie ochrony robotników przed ryzykiem związanym z wystawieniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych przy pracy (Tekst zgodny z EEA), Oficjalny Dziennik L338,
28/12/1996 P. 0086 - 0088
Dyrektywa Rady 98/24/EC of 7 Kwietnia 1998 w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w
związku z czynnikami chemicznymi przy pracy (czternasta indywidualna Dyrektywa w ramach
zrozumienia Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391 (EEC). OJ nr L131/11 5.5.98
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DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/EC z 8 Czerwca 2000 ustanawiająca pierwszą listę wskazujących wartości granicznych wystawienia na działanie czynników szkodliwych przy pracy przy
wdraŜaniu Dyrektywy Rady 98/24/EC w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w
związku z czynnikami chemicznymi przy pracy OJ L142 p.47. 16.6.2000.
Dyrektywa 2002/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 25 Czerwca 2002 w
sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do
wystawienia robotników na działanie niebezpieczeństw powstałych z powodu czynników fizycznych (wibracja) (szesnasta indywidualna Dyrektywa w ramach wyjaśnienia Artykułu 16(1)
Dyrektywy 89/391/EEC) – Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,
Oficjalny Dziennik L 177, 06/07/2002 P. 0013 - 0020
Dyrektywa 2003/10/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 6 Lutego 2003
w sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do
wystawienia robotników na działanie niebezpieczeństw powstałych z powodu czynników fizycznych (hałas) (siedemnasta indywidualna Dyrektywa w ramach wyjaśnienia Artykułu 16(1)
Dyrektywy 89/391/EEC).
Wspólne stanowisko (EC) Nr 10/2004 z 18 Grudnia 2003 adaptowane przez Radę, działania
zgodnie z procedurą podaną w artykule 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z
widokiem na adaptowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie
minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do wystawienia
robotników na działanie niebezpieczeństw powstałych z powodu czynników fizycznych (pola
elektromagnetyczne) (18-ta indywidualna Dyrektywa w ramach wyjaśnienia Artykułu 16(1)
Dyrektywy 89/391/EEC). Oficjalny Dziennik C 066 E, 16/03/2004 P. 0001 - 0013
Dyrektywa 2004/40/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 Kwietnia 2004 w
sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do
wystawienia robotników na działanie niebezpieczeństw powstałych z powodu czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) (18-ta indywidualna Dyrektywa w ramach wyjaśnienia
Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC. OJ 159 z 30-04-2004.
Errata do Dyrektywy 2004/40/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 Kwietnia 2004 w sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do wystawienia robotników na działanie niebezpieczeństw powstałych z powodu czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) (18-ta indywidualna Dyrektywa w ramach wyjaśnienia Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC. OJ 184 z 26 Maja 2004.
Sprzęt Ochrony Osobistej
Dyrektywa Rady 89/686/EEC z 21 Grudnia 1989 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw
członkowskich w odniesieniu do sprzętu ochrony osobistej. Oficjalny Dziennik L399,
30/12/1989 P. 0018 - 0038.
Dyrektywa Rady 93/68/EEC z 22 Lipca 1993 poprawiająca Dyrektywy 87/404/EEC (proste
aparaty ciśnieniowe), 88/378/EEC (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EEC (produkty budowlane), 89/336/EEC (zgodność elektromagnetyczna), 89/392/EEC (maszyny), 89/686/EEC
(sprzęt ochrony osobistej), 90/384/EEC (nieautomatyczne przyrządy waŜące), 90/385/EEC
(czynne implantowane aparaty medyczne), 90/396/EEC (Urządzenia do spalania paliw gazo47

wych), 91/263/EEC (terminale telekomunikacyjne), 92/42/EEC (nowe podgrzewacze wody
opalane paliwami ciekłymi lub gazowymi) i 73/23/EEC (urządzenia elektryczne do zastosowania w pewnych granicach napięcia).Oficjalny Dziennik L 220, 30/08/1993 P. 0001 - 0022.
Dyrektywa Rady 93/95/EEC z 29 Października 1993 poprawiająca Dyrektywę 89/686/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich w odniesieniu do sprzętu ochrony
osobistej (PPE).Oficjalny Dziennik L 276, 09/11/1993 P. 0011 - 0012.
Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 23 Marca 1994 w sprawie
zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich w odniesieniu do urządzeń i systemów
ochronnych przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach. OJ
L100 of 19-04-1994 p1
Dyrektywa 96/58/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 3 Września 1996 poprawiająca Dyrektywę 89/686/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich w odniesieniu do sprzętu ochrony osobistej. Oficjalny Dziennik L 236, 18/09/1996 P.
0044 - 0044.
Komunikat Komisji w ramach wdraŜania Dyrektywy Rady 89/686/EEC z 21 Grudnia 1989 w
odniesieniu do Sprzętu Ochrony Osobistej jako poprawionej przez Dyrektywy 93/68/EEC,
93/95/EEC i 96/58/EC (Tekst zgodny z EEA), Oficjalny Dziennik C 046, 21/02/2004 P. 0006 0024
Wytyczne w sprawie stosowania Dyrektywy Rady 94/9/EC z 23 MARCA 1994 w sprawie
zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich w odniesieniu do urządzeń i systemów
ochronnych przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach, Maj
2000 (Wytyczne ATEX)
Komunikat Komisji 2004/C 20/05 w ramach wdraŜania Dyrektywy 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 23 Marca 1994 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw
członkowskich w odniesieniu do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach (Tekst zgodny z EEA). OJ 24-01-2004.
C20/12
Komunikat Komisji w ramach wdraŜania Dyrektywy Rady 94/9/EC w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych państw członkowskich w odniesieniu do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach, Oficjalny Dziennik C 204,
12/08/2004 P. 0014 - 0019
Firmy powinny mieć na miejscu procedury, które spełniają w/w dyrektywy.

WYMAGANIA EFMA
Broszury EFMA BAT 2000
Broszura nr 1: Produkcja amoniaku
Broszura nr 2: Produkcja kwasu azotowego
Broszura nr 3: Produkcja kwasu siarkowego we współpracy z ESA
Broszura nr 4: Produkcja kwasu fosforowego
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Broszura nr 5: Produkcja Mocznika i Mocznika z Azotanem Amonu
Broszura nr 6: Produkcja Azotanu Amonowego i Azotanu Wapniowo-Amonowego
Broszura nr 7: Produkcja nawozów NPK metodą przez Nitrofosfat
Broszura nr 8: Produkcja nawozów NPK metodą przez mieszankę kwasów
11 podstawowych zasad bezpieczeństwa przy produkcji (EFMA/IFA, 2002)

3.1.3.1. USTANOWIENIE NORMY PRODUKTU, NORM SUROWCÓW ORAZ
NORM DLA DODATKÓW
W celu zapewnienia wolnego od problemów i bezpiecznego przetwarzania oraz obróbki stosowanych materiałów (surowców, dodatków, pokryć ochronnych, chemikaliów, katalizatorów,
itp.)naleŜy ustanowić ich specyfikacje w oparciu o:
• Wymagania w stosunku do produktu końcowego (zawartość środków odŜywczych, Ŝądań skuteczności, poziomów zanieczyszczeń, wymagań jakościowych produktu co do
pylenia, zbrylanie, rozmiar cząstek stałych, itd.)
• Wymagania instytucji kontrolnych w krajach przeznaczenia i do celów transportowych.
• Wymagania czystości materiałów wejściowych do rolniczej produkcji Ŝywności i produkcji pasz zwierzęcych.
• Ograniczenia ze strony HSE dla materiałów, w procesie przetwarzania i odnośnie produktu końcowego.
• Niebezpieczeństwa występujące w procesie produkcyjnym i magazynowaniu.
• Własności produktu, przy których naleŜy unikać niewłaściwego stosowania.
3.1.3.2.

USTALENIE STANDARDÓW NAJLEPSZEJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ (BAT).

IPPC
UE posiada komplet wspólnych reguł w sprawie udzielania pozwoleń na instalacje przemysłowe. Te reguły są wydane w tak zwanej Dyrektywie IPPC z 1996 roku. IPPC stanowi o kompleksowej prewencji i kontroli zanieczyszczeń. Zasadniczo Dyrektywa IPPC jest o minimalizowaniu zanieczyszczeń z róŜnych źródeł punktowych w całej Unii Europejskiej. Wszystkie
instalacje objęte Aneksem I do Dyrektywy muszą uzyskać upowaŜnienie (pozwolenie) od
władz w krajach UE. Dopóki nie uzyskają pozwolenia nie mają prawa być uruchomione. Pozwolenia muszą być oparte na koncepcji Najlepszych Dostępnych Technik (lub BAT), co jest
zdefiniowane w Artykule 2 Dyrektywy. W wielu przypadkach BAT oznacza całkowicie radykalną poprawę środowiska naturalnego i czasami firmom będzie bardzo trudno przystosować
swoje wytwórnie do BAT. Narzucając nowe i znacznie ostrzejsze reguły BAT na wszystkie
istniejące instalacje w Unii Europejskiej moŜna wystawić na niebezpieczeństwo wiele europejskich miejsc pracy, i dlatego Dyrektywa przyznaje tym instalacjom jedenastoletni okres przejściowy licząc od daty wejścia Dyrektywy w Ŝycie.
Dyrektywa Rady 96/61/EC z 24 Września 9 dotycząca kompleksowej prewencji i kontroli zanieczyszczeń, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 257, 10.10.96 strony 26-40 jako
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poprawiona przez Dyrektywę EC 2003/35EC, EC 2003/87/ECi Przepis EC 1882/2003 (patrz
równieŜ: CONSLEG 96/61 gdzie podana jest spójność pomiędzy tymi aktami prawnymi).
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO
Wszystkie instalacje IPPC, które są związane z aneksami do Dyrektywy IPPC (obejmuje to
rolnictwo jako działalność patrz:3.1.8.) podlegają Dyrektywie 2004/35EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 21 Kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w
odniesieniu do prewencji i usuwania szkód wyrządzonych w środowisku. OJ L 143/56 z 30-042004. Ta Dyrektywa reguluje, w oparciu o zasady płatności przez truciciela, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i usuwanie szkód wyrządzonych w środowisku w przypadku, gdy
zanieczyszczenie juŜ wydarzyło się.
NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI
Wszystkie instalacje ujęte w Aneksie I Dyrektywy IPPC są zmuszone do uzyskania upowaŜnienia (pozwolenia) od władz państwowych w krajach UE. Dopóki nie uzyskają pozwolenia
nie mają prawa być uruchomiane. Pozwolenia muszą być oparte na koncepcji Najlepszych Dostępnych Technik (lub BAT), co jest zdefiniowane w Artykule 2 Dyrektywy.
W 1993 roku eksperci EFMA rozpoczęli szkicowy projekt broszury Najlepszych Dostępnych
Technik dla 8 procesów w przemyśle nawozów sztucznych. Broszura została wydana w 1995
roku, a nowa jej rewizja pojawiła się w 2000 roku. Broszury stosuje się jako materiały wprowadzające do dokumentacji Najlepszych dostępnych Technik UE.
Broszura nr 1: Produkcja amoniaku
Broszura nr 2: Produkcja kwasu azotowego
Broszura nr 3: Produkcja kwasu siarkowego we współpracy z ESA
Broszura nr 4: Produkcja kwasu fosforowego
Broszura nr 5: Produkcja Mocznika i Mocznika z Azotanem Amonu
Broszura nr 6: Produkcja Azotanu Amonowego i Azotanu Wapniowo-Amonowego
Broszura nr 7: Produkcja nawozów NPK metodą przez Nitrofosfat
Broszura nr 8: Produkcja nawozów NPK metodą przez mieszankę
kwasów
Ponadto ESA przygotowała dodatek w sprawie EFMA/ESA wspólnie wydanych broszury BAT
pt.: Produkcja Kwasu Siarkowego. W dodatku do procesów objaśnianych w Broszurze BAT nr
3 zamieszczono jeszcze regenerację zuŜytego kwasu.
Zadanie przygotowania Dokumentów referencyjnych BAT (BATREF) dla przemysłu zostało
przekazane do Europejskiego Biura IPPC w Sewilli. Przed październikiem 2007, kiedy IPPC
całkowicie wejdzie w Ŝycie, będzie 35 dostępnych BATREF. Te dokumenty będą regularnie
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aktualizowane. Dwa najbardziej stosowne Dokumenty BATREF dotyczące przemysłu nawozów sztucznych to BATREF AAF i BATREF w sprawie magazynowania.
W 1999 roku Europejskie Biuro IPPC w Sewilli rozpoczęło szkicowy dokument informacyjny
EU BAT w sprawie Amoniaku, Kwasów i Nawozów Sztucznych (BATREF AAF). Pierwszy
projekt został wydany w maju, 2003, a drugi był dostępny w maju, 2004. Końcowy BATREF
AAF spodziewany jest w 3 kwartale 2005.
UE Dokument Informacyjny Najlepszych Dostępnych Praktyk w sprawie emisji w trakcie magazynowania (koniec Stycznia 2005).
UE Dokument Informacyjny Najlepszych Dostępnych Praktyk w sprawie Amoniaku, kwasów
i nawozów Sztucznych (pierwszy szkic z maja, 2003)
UE Dokument Informacyjny Najlepszych Dostępnych Praktyk w sprawie Amoniaku, kwasów i
nawozów Sztucznych (drugi szkic z marca, 2004)
BADANIA EMISJI EFMA
Od 1996 roku, EFMA odwzorowuje działania związane ze środowiskiem u członków EFMA.
Dane dotyczące emisji do powietrza i wody, dla duŜej liczby składników, są zbierane (np. NOx,
NH3, CO2, zapylenie) i przedstawiane graficznie. UmoŜliwia to EFMA zobaczyć, czy nasze
działania jako przemysłu postępują we właściwym kierunku. Ponadto umoŜliwia to naszym
poszczególnym członkom odwzorcować sobie, co EFMA uwaŜa za Poziomy Najlepszych Dostępnych Technik i zdać sobie sprawę z tego w jakim miejscu znajdują się w porównaniu do
innych członków EFMA.
EPER
EPER (Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń) jest europejskim systemem raportowania
zanieczyszczeń, który został ustanowiony przez (Kompleksowa Prewencja i Kontrola Zanieczyszczeń) Dyrektywę IPPC 96/61/EC. Pierwszym rokiem raportowania jest rok 2003, na zezwolenia z roku 2001. Informacje podawane są do publicznej wiadomości, co zapewniła Dyrektywa, na stronie Internetowej, która została uruchomiona 23 Lutego 2004. Następny raport
pochodzi z 2006 roku na bazie raportowania w 2004.
http://www.eper.cec.eu.int/eper/default.asp.
EPER moŜna uwaŜać za pierwszy krok w kierunku zastosowania Europejskiego Rejestru
Zwolnień i Transferów (PRTR), który w protokole podpisanym w maju 2003 w Konwencji w
Aarhus.
Decyzja Komisji 2000/479/EC z 17 Lipca 2000 w sprawie wdroŜenia Europejskiego Rejestru
Emisji Zanieczyszczeń (EPER) zgodnie z artykułem 15 Dyrektywy Rady 96/61/EC dotyczącej
kompleksowej prewencji i kontroli zanieczyszczeń (IPPC). OJ L12 p. 36 28.7.2000
Wiadomość publiczna w sprawie Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń (EPER). Oficjalny Dziennik C 055, 03/03/2004 P. 0006 - 0006.
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PRTR
Od 9 do 11 września 1998 Agencja Środowiskowa Japonii gościła Międzynarodową Konferencję Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD) w sprawie Rejestrów Zwolnień
i Transferów Zanieczyszczeniami(PRTR) w Tokio. Sprawozdania z tej konferencji dostępne są
za darmo z OECD lub moŜna je ściągnąć ze strony internetowej PRTR l. PRTR jest środowiskową bazą danych lub remanentem potencjalnie szkodliwych upustów do powietrza, wody i
gleby oraz odpadów wytransportowanych z terenu wytwórni do obróbki i utylizacji. Urządzenia upuszczające substancje zestawione w rejestrze PRTR raportuje się okresowo, jakie zanieczyszczenia, ilość i do jakiego medium środowiskowego. Dane następnie udostępnia się stronom, z opinią publiczną włącznie. W dodatku do danych zbieranych z fabryk i innych stacjonarnych źródeł, moŜna PRTR zaprojektować z włączeniem oceny upustów z dodatkowych sektorów, takich jak rolnictwo i transport.
Liczne kraje mają juŜ wdroŜone PRTR-y, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, z remanentem
Upustów Toksycznych, a Zjednoczone Królestwo z Remanentem Upustów Chemicznych. Z
bazy danych TRI wyszło, Ŝe zespół NIPR zaprojektował System Rzutowania Zanieczyszczeń
Przemysłowych (IPPS). IPPS jest modelowym narzędziem zaprojektowanym do oceny pierwszorzędowych parametrów dla ładunków zanieczyszczeń przemysłowych przez zakłady pracy,
wartość dodaną lub wartość zdolności wytwórczej w krajach lub regionach, gdzie nie ma danych o środowisku.
System PRTR pozwala twórcom polityki środowiskowej wyśledzić miejsce wytworzenia, upustu i wydatek zanieczyszczeń w czasie. PRTR moŜe być waŜnym narzędziem dla ustawodawców przy formułowaniu ogólnych celów polityki poprzez dostarczenie bazowej linii informacji
i danych. PRTR są równieŜ systemami publicznej informacji, dające opinii publicznej, często
pierwszy raz, okazję do zrozumienia i działania wobec potencjalnych wpływów urządzeń zanieczyszczających w ich wspólnocie.
PRTR były elektem Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Ochrony
Środowiska i Rozwojów (UNCED) w Rio de Janeiro w 1992 roku. 21 Porządek dzienny konferencji, oświadczenie o misji konferencji, przygotowuje właściwe cele dla państw na przełomie
wieków. Poza federalnymi twórcami polityki niniejsza informacja będzie równieŜ dostępna dla
organów międzynarodowych i opinii publicznej.
PoniewaŜ członkowie organizacji naleŜących do ONZ poprosiły o dalsze opracowanie UNCED
i OECD obejmujących wdroŜenie 21 porządku dziennego konferencji i przygotowanie przewodnika po zasadach ustanawiania PRTR-ów. Od tego czasu OECD prowadziła kilka warsztatów i wiele krajów wdroŜyło systemy PRTR.
Aby dowiedzieć się sie czegoś więcej o PRTR naleŜy odwiedzić jedną z następujących stron
Internetowych:
• The OECD's PRTR Homepage
• The PRTR Guidance Manual for Governments –
• The UNEP PRTR Homepage
Strona UNEP ma obszerną listę dokumentów PRTR od organizacji międzynarodowych, rzą52

dów państw i organizacji pozarządowych. Znajduje się tam takŜe lista kontaktów PRTR przy
róŜnych organizacjach międzynarodowych i ministerstw rządowych.
Przykładem prac nad PRTR wykonanych przez ministerstwo ochrony środowiska moŜna zobaczyć na stronie internetowej Mexico's Instituto Nacional de Ecologia's (INE) - http://www.
ine.gob.mx/dggia/net
Komisja UE wydała szkicowy projekt Propozycji na Przepis dotyczący ustanowienia Europejskiego Rejestru Zwolnień i Transferów Zanieczyszczeniami (E-PRTR) do dalszej dyskusji.
Propozycja na Przepis Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczący ustanowienia
Europejskiego Rejestru Zwolnień i Transferów Zanieczyszczeniami i poprawiającej Dyrektywy
Rady 91/689/EEC i 96/61/EC/* COM/2004/0634 końcowy - COD 2004/0231 */
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
Z natury większość procesów chemicznych zuŜywa energię. Szczególnie przy produkcji amoniaku jako materiału początkującego cały ciąg nawozów sztucznych zawierających azot zuŜywane są znaczne ilości energii. Zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska jak i kosztów,
wydajność energetyczna procesów produkcyjnych ma największe znaczenie. W całej ostatniej
dekadzie europejscy producenci nawozów sztucznych osiągnęli godne uwagi obniŜenie energii,
i naleŜą dzisiaj do producentów o największej sprawności energetycznej w świecie. Widać to
wyraźnie z rezultatu regularnych zapisów osiągów uzyskiwanych przez członków EFMA.
Dalsze informacje w tej kwestii moŜna uzyskać w dokumencie pt.: "ZuŜycie energii a emisje
gazów cieplarnianych " opracowanym przez Gunnar Kongshaug.
WARTOŚCI EMISJI DO POWIETRZA OTACZAJĄCEGO
Komisja Europejska wprowadziła minimalne wymagania dla pewnych emitentów. Państwa
członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić surowsze środki ochronne dla ochrony zdrowia
w szczególnie podatnych na jego uszkodzenie kategoriach populacji.
Dyrektywa Rady 1999/30/EC z 22 Kwietnia 1999 odnosząca się do wartości granicznych dla
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, cząstek stałych i ołowiu w powietrzu otaczającym. OJ 163 29-6-1999 p41
Dyrektywa 2000/69EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 Listopada 2000
odnosząca się do wartości granicznych dla benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu.
OJ L313/12 of 13.12.2000
DYREKTYWA 2001/80/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 23 Października
2001 w sprawie ograniczenia emisji pewnych zanieczyszczeń do powietrza z duŜych instalacji
spalania 27.11.2001 L 309/1 Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej EN
DYREKTYWA 2001/81/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ z
23 Października 2001w sprawie państwowych pułapów dla pewnych zanieczyszczeń atmosferycznych L 309/22 27.11.2001 Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej EN
53

Dyrektywa Rady z 13 Czerwca 2003 w sprawie przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej, do
protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie dalekosięŜnego trans granicznego zanieczyszczenia powietrza w celu osłabienia zakwaszenia, eutrofizacji jezior i przygruntowej zawartości
ozonu. 2003/507/EC, OJ z17 Lipca, 2003 L179 p.1-74
Dyrektywa 2004/107/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 15 Grudnia 2004
odnosząca się do arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu otaczającym. OJ L23 p 3 of 2601-2005.
Zmniejszenie emisji do powietrza i do wody jest takŜe waŜną kwestią w związku z obniŜeniem
zakwaszenia, wyczerpaniem ozonu i eutrofizacją. Tak zwane Gazy Szklarniowe w odniesieniu
do produkcji i stosowania nawozów sztucznych to dwutlenek węgla (CO2 z produkcji amoniaku), tlenek azotawy (N2O z produkcji kwasu azotowego i stosowania nawozów) i metan (CH4
z fermentacji beztlenowej). Przez zastosowanie Najlepszych Dostępnych Technik (patrz: rozdział 3.1.3.2.) i Najlepszych Praktyk w Rolnictwie (patrz: rozdział 3.1.8.) straty do środowiska
zostały znacznie zmniejszone. Dokument przedstawiający nastawienie EFMA w stosunku do
Gazów szklarniowych mówi: „naleŜy zdać sobie sprawę z tego, Ŝe nawozy sztuczne są niezbędne do wzrostu roślin, dzięki którym energia słoneczna jest przetwarzana w biomasę w drodze fotosyntezy. Wyłapywanie dodatkowej energii słonecznej, gdy zastosuje się nawozy
sztuczne, jest ponad 6 razy większe niŜ energia zastosowana do produkcji i stosowania tych
samych nawozów. Ponadto, rośliny wyłapują CO2 z atmosfery jako źródła węgla do syntezy
tkanek. Przy stosowaniu nawozów sztucznych do uprawy roślin, dodatkowa ilość wyłapanego
CO2 jest ponad 5 razy większa niŜ ilość tego gazu wyemitowana podczas produkcji i stosowania nawozów. Z tych powodów przemysł nawozów sztucznych powinien być rozpatrywany
jako przyczyniający się do obniŜenia GHG, a nie jako źródło emisji GHG”. Więcej informacji
moŜna zasięgnąć w:
Stanowisko EFMA w sprawie gazów szklarniowych (GHG)
Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Sztucznych w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej Dyrektywy w sprawie obrotów handlowych emisjami
w UE: 12 Grudnia 2003
Stanowisko EFMA w sprawie gazów N2O zostało ustalone na początku 2005 roku.
EFMA cieszy się, Ŝe mając N2O włączone do systemu obrotów handlowych ET w UE w drugiej rundzie (2008), ma czas na inwestycje w technologie osłabiające ten czynnik.
Stanowisko EFMA moŜna znaleźć w Odnośnikach.
Odzysk energii przez uprawy roślin w zaleŜności od nawoŜenia nawozami mineralnymi, 1999.
Plony energii z udziałem nawozów sztucznych, 2003
Jako narzędzie do zmniejszania globalnych emisji gazów szklarniowych, takich jak CO2, N2O
i metan, protokół z Kioto został podpisany w 1997 roku przez ponad 130 krajów świata. Poprzez podpisanie tego protokołu władze państwowe tych krajów zobowiązały się do zmniejszenia emisji o uzgodnione wartości procentowe.
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Protokół z Kioto 1997
Decyzja Rady 2002/358/EC z 25 Kwietnia 2002, w imieniu Wspólnoty Europejskiej o protokole z Kioto odnośnie ram Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany
Klimatu i wspólnego spełnienia zobowiązań z tym związanych.. OJ L130, 15-05-2002 p 1.
Kilka narzędzi do osiągnięcia takiego zmniejszenia, takich jak dobrowolne umowy, podatki,
obroty handlowe emisjami, itp. Zostały zaproponowane na poziomie UE. Komisja UE, w wyniku wielu rozmów, zaproponowała obroty handlowe emisjami jako drogę na przyszłość i wydała w 2003 roku Dyrektywę 2003/87/EC ustanawiającą schemat pozwoleń na obroty handlowe gazami szklarniowymi wewnątrz wspólnoty jako poprawkę do Dyrektywy IPPC. Wytyczne
do monitorowania i raportowania emisji gazów szklarniowych moŜna znaleźć w:
Decyzji Komisji 2004/156/EC.
Dyrektywa 2003/87/EC ustanawiająca schemat pozwoleń na obroty handlowe gazami szklarniowymi wewnątrz Wspólnoty i poprawiająca Dyrektywę Rady 96/61/EC. OJ 25-10-2003.
L275/32
CONSLEG 1996 L 0061 z 20/11/2003. Odnośnie Dyrektywy IPPC 96/61/EC jako poprawionej
przez Dyrektywy EC 2003/35/EC, Dyrektywy EC 2003/87/EC i Przepis 1882/2003.
KOMUNIKAT Z KOMISJI Bruksela, 7 Stycznia 2004 COM(2003) 830 końcowy. W sprawie
wytycznych do pomocy państwom członkowskim we wdraŜaniu kryteriów zestawionych na
liście w Aneksie III do Dyrektywy 2003/87/EC ustanawiającej schemat pozwoleń na obroty
handlowe emisjami gazów szklarniowych wewnątrz Wspólnoty i poprawiającej Dyrektywę
Rady 96/61/EC, oraz w sprawie okoliczności, w których moŜna powołać się siły wyŜsze.
Decyzja Komisji z 29 stycznia 2004 ustanawiająca wytyczne do monitorowania i raportowania
emisji gazów szklarniowych idąca dalej w stosunku do Dyrektywy 2003/87/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej. 2004/156/EC, OJ L 59. p1. 26-2-2004.
Dyrektywa 2004/101/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 27 Października
2004 poprawiająca Dyrektywę 2003/87/EC ustanawiającej schemat pozwoleń na obroty handlowe emisjami gazów szklarniowych wewnątrz Wspólnoty, w związku z mechanizmami projektowymi z Protokołu z Kioto. OJ L338 of 13-11-2004 P0018-0023.
Państwa członkowskie są zobowiązane do przesyłania wyników monitoringu gazów szklarniowych do Komisji corocznie, aby umoŜliwić faktyczny postęp w kierunku sprostania zobowiązaniom Wspólnoty i Państw Członkowskich odnośnie ograniczenia lub zmniejszenia wszystkich emisji gazów szklarniowych w ramach konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmiany klimatu (UNFCCC) i protokołu z Kioto.
Decyzja 280/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 11 Lutego 2004 dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów szklarniowych we Wspólnocie i wdroŜenia
Protokołu z Kioto. OJ L 49 of 19.2.2004 p1, ustanawia procedury monitorowania.
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Decyzja Komisji (2005/166/EC) z10 Lutego 2005 ustanawia reguły wdraŜania Decyzji Nr
280/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów szklarniowych i wdraŜania Protokołu z Kioto. OJ L55 of 1.3.2005 p 57.
Ta Dyrektywa podaje wytyczne do MS na dwuletnie raporty o emisjach w róŜnych sektorach z
zastosowaniem aprobowanej metodologii lub przez obliczenia z zastosowaniem współczynników emisji (CORINAIR), godne uwagi jest to, Ŝe do raportowania są obowiązująco objęte antropogeniczne emisje (Rolnictwo), takie jak NH3 z gnojowicy i N2O z zastosowania nawozu.
Odnośniki są zrobione do zrewidowanych wytycznych IPPC z 1996 roku do inwentaryzacji
gazów szklarniowych.
Decyzja Komisji z 4 Maja 2005 ustanawiająca kwestionariusz do raportowania zgłoszeń do
Dyrektywy 2003/87/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej schemat
zezwoleń na obroty handlowe emisjami gazu szklarniowego wewnątrz Wspólnoty i poprawiająca Dyrektywę Rady 96/61/EC OJ L126 19-05-2005 p. 43 Dyrektywa raportowania dla
państw członkowskich.
BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY (OCHRONA ZDROWIA PRZY
PRACY)
Część Standardów Najlepszej Praktyki Produkcyjnej obejmuje bezpieczeństwo pracy na stanowisku pracy. Pracownicy powinni mieć właściwą wiedzę być przeszkoleni w zakresie chemikaliów, z którymi codziennie pracują. NaleŜy zapewnić informacje o zasadach bezpieczeństwa takich jak SDS (patrz: rozdział 3.1.5.2).
Pracodawca jest prawnie zobowiązany do ochrony pracowników przed wystawianiem na działanie pewnych związków chemicznych, hałasu, wibracji, radioaktywności i pól elektromagnetycznych (patrz: Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa na stanowisku pracy )
Pracownicy powinni być chronieni przez sprzęt ochrony osobistej (PPE) posiadający odpowiednie aprobaty prawnie uregulowane przez Dyrektywę 89/686/EC poprawioną przez Dyrektywy 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC i przez kilka Komunikatów na ten temat wydanych
przez Komisję, ostatnim jest 2004/C 204 z 12/08/2004 (patrz: Dyrektywy dotyczące Sprzętu
Ochrony Osobistej.)

3.1.3.3.USTANOWIENIE NAJLEPSZEJ PRAKTYKI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
- Zasady bezpieczeństwa pracy
Członkowie EFMA stosują się do 11 podstawowych zasad bezpieczeństwa przy produkcji
(EFMA/IFA, 2002). Na miejscu powinna być Procedura obejmująca zasady zarządzania bezpieczeństwem pracy EFMA.
-Realizacja bezpieczeństwa pracy
Wskaźnik absencji urazowej (LTIR) jest dobrym wskaźnikiem realizacji bezpieczeństwa pracy
w firmie. Od 1996 roku EFMA zbiera LTIR-y od członkowskich firm w celu ustalenia wzorca
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EFMA dla Europejskiego Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Wyniki wykazują trend malejący
w miarę upływu lat. Dla poszczególnych firm naleŜących do EFMA jest to dobre narzędzie do
porównania ich funkcjonowania z innymi członkami EFMA i do dokładania starań dla uzyskania jeszcze lepszych wyników w przyszłych latach.
-Analizy wypadków
Nikt nie chce mieć wypadków. To martwi i powoduje niepotrzebne koszty. JednakŜe, chociaŜ
firmy robią wszystko Ŝeby zapobiegać wypadkom, to niestety one występują.
W takim przypadku członkowie EFMA raportują kaŜdy związany z pracą wypadek do EFMA
uŜywając specjalnych opracowanych do tego celu formularzy lub stosując System Nagłego
Alarmowania (RAS) wprowadzony przez EFMA, który umoŜliwia wszystkim członkom
EFMA posiadanie takich samych informacji krótko po wystąpieniu wypadku.
EFMA prowadzi rejestrację wszystkich wypadków, które wystąpiły w naszym przemyśle i w
reszcie świata w bazie danych EFMA. Eksperci EFMA analizują te wypadki na regularnych
spotkaniach, po to Ŝeby „pobierać lekcje nauki” i nie dopuszczać do ponownego zdarzenia się
tych wypadków.
Wybrane tematy bezpieczeństwa pracy są częścią corocznych seminariów Bezpieczeństwa Pracy EFMA, gdzie członkowie EFMA mają szanse wymienić poglądy i uczyć się jeden od drugiego.
Seminarium Bezpieczeństwa pracy EFMA
Prawie kaŜdego roku EFMA organizuje seminarium Bezpieczeństwa pracy. Jest to po to Ŝeby
wymieniać poglądy i uczyć się jeden od drugiego. Firmy członkowskie EFMA wysyłają swoich ekspertów na te seminaria:
•
•
•
•
•
•
•
•

1997: Uczenie się z wypadków,
1998: Amoniak
1999: Kwas Azotowy
2000: Azotan amonowy
2001: Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
2003: Kwestie kontroli i nadzoru.
2004: Ustawodawstwo w UE
2005: Transport

Wartościowe informacje z prezentacji i dyskusji są udostępnione członkom EFMA na dyskach
CD ROM.
3.1.3.4. PRZEGLĄD ZMIAN W PROCESACH WYTWARZANIA POD WZGLĘDEM
WPŁYWU NA RYZYKO ZWIĄZANE Z PRODUKTEM (ZARZĄDZANIE ZMIANĄ)
Istotnym środkiem ostroŜności dla wszystkich gałęzi przemysłu i jedną z 11 zasad EFMA w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy jest kontrola zmian w projekcie procesowym,
urządzeniach i obsłudze. Ogólnie obejmuje to prawidłowy przegląd związanych przepisów
HSE i warunki wykonalności zmian w składzie surowców, nowych dodatkach i materiałach
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pokryciowych, nowych chemikaliach i katalizatorach zastosowanych w procesach produkcyjnych, itd. Normalnie rozpracowanie Niebezpieczeństw i Wykonalności (HAZOP) będzie prowadzone przed aprobatą zmiany z dodaniem ilościowej oceny ryzyka i/lub badań niezawodności w kwestiach wysokiego ryzyka. Porobiono odpowiednie odnośniki do literatury, w której
przeprowadzono takie rozeznania.

3.1.3.5. OCENA RYZYKA I USTALENIE PLANÓW AWARYJNYCH.
Kontrolę WaŜniejszych Przepisów w sprawie ZagroŜeń Wypadkowych (COMAH) wprowadza
w Ŝycie Dyrektywa EC 96/82/EC (znana jako II Dyrektywa Seveso). COMAH zastąpiły Kontrolę WaŜniejszych Przepisów Przemysłowych w sprawie ZagroŜeń Wypadkowych z 1984 roku (COMAH), a wprowadziły w Ŝycie oryginalną Dyrektywę Seveso (82/501/EEC).
(82/501/EEC była poprawiana kilka razy: 87/216/EEC, 88/610/EEC i 91/692/EEC).
COMAH weszły w Ŝycie 1 Kwietnia 1999 i ich celem jest zapobieganie waŜniejszym wypadkom z udziałem niebezpiecznych substancji i ograniczanie konsekwencji dla ludzi i środowiska, w którym wystąpiły. Ostatnio Dyrektywa została poprawiona przez Dyrektywę
2003/105/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 Grudnia 2003 poprawiającą
Dyrektywę Rady 96/82/EC w sprawie kontroli zagroŜeń waŜniejszych wypadków z udziałem
substancji niebezpiecznych. OJ L345/97 31-12-2003. (Seveso).
Główne zmiany w tej poprawce dotyczą wprowadzenia azotanu amonowego I azotanu potasowego.
COMAH mają zastosowanie do zakładów przemysłowych, które mają potencjał do spowodowania powaŜniejszych, poniewaŜ stosują lub magazynują znaczne ilości niebezpiecznych substancji, takich jak produkty olejowe, gaz naturalny, chemikalia lub materiały wybuchowe.
COMAH mają zastosowanie dwuprogowo; w dolnej granicy i górnej granicy w zaleŜności ilości magazynowanych substancji niebezpiecznych.
Jeśli granica dolnego progu zostanie osiągnięta lub przekroczona, to obsługa musi powiadomić
Kompetentne Władze. Operator musi takŜe przygotować WaŜny Plan Prewencji Wypadkowej
(MAPP).
Jeśli granica górnego progu zostanie osiągnięta lub przekroczona, to obsługa musi stosować się
do dodatkowych wymagań prowadzenia Raportu bezpieczeństwa i posiadania planu awaryjnego na terenie wytwórni.
COMAH obarcza Kompetentne Władze obowiązkami kontrolowania działalności podlegających pod COMAH i zabraniania eksploatacji zakładu, jeśli istnieją dowody, Ŝe są powaŜne
braki środków podjętych w celu zapobiegania i osłabiania powaŜnych wypadków. Władze muszą równieŜ sprawdzać raporty bezpieczeństwa i poinformować obsługę o wnioskach z ich
sprawdzenia w rozsądnie krótkim czasie.
Dyrektywa Rady 96/82/EC z 9 Grudnia 1996 w sprawie kontroli zagroŜeń waŜniejszych wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L
10, 14.1.97 strony 13-33
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Dyrektywa 2003/105/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 Grudnia 2003
poprawiająca Dyrektywę Rady 96/82/EC w sprawie kontroli zagroŜeń waŜniejszych wypadków
z udziałem substancji niebezpiecznych. OJ L345/97 31-12-2003. (Seveso),
Analizy w celu określenia i oceny awarii powinny być prowadzone i oparte na tych planach
awaryjnych i naleŜy je opracowywać, sprawdzać na ich dostosowanie i skuteczność. Plan awaryjny powinien być przekazany pracownikom firmy i obcych wykonawców, społeczeństwu
poza terenem wytwórni, władzom, a takŜe naleŜy przeprowadzić szkolenie na wypadek awarii
we współpracy ze słuŜbami ratowniczymi. NaleŜy poświęcić specjalną uwagę na rozpowszechnienie informacji związanych z niebezpieczeństwem rozkładu nawozu między słuŜby ratownicze i władze portowe oraz powiedzieć jak najlepiej postępować z takimi wypadkami. SDS powinny być od ręki dostępne dla odpowiadających za wewnętrzne i zewnętrzne awarie.
Procedura składania raportów i badanie wypadków, które wystąpiły podczas procesu produkcji
powinny być na miejscu.
Wykwalifikowane osoby naleŜy nominować na osoby odpowiedzialne za wewnętrzne i zewnętrzne dochodzenia w sprawach awarii dotyczących produktu i procesu.

3.1.3.6 BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PRODUKTEM (SDS itd.).
Informacje szczegółowe - patrz: 3.1.5 Marketing i sprzedaŜ produktu
Bezpieczeństwo związane z produktem
3.1.5.1 Klasyfikowanie i etykietowanie produktu przed dostawą
3.1.5.2.

Opracowanie i dostarczenie Kart Bezpieczeństwa wraz z
literaturą na temat bezpieczeństwa pracy przy produkcie

3.1.5.3

Określenie, charakteryzowanie i ocean ryzyka przy zamierzonym i niewłaściwym stosowaniu produktów

3.1.3.7 SPORZĄDZANIE MIESZANKI W DUśEJ MASIE
Sporządzanie mieszanki w duŜej masie
Zamiast rozsiewania nawozów z jednym składnikiem odŜywczym osobno lub zastosowania
fabrycznie wykonanych nawozów wieloskładnikowych (nawozy kompleksowe) rolnik moŜe
chcieć mieszać nawozy sam lub wykorzystać usługi jednego z detalistów posiadających instalację do mieszania. Daje to moŜliwość przygotowania specjalnej mieszanki o stosunkach ilościowych składników odŜywczych odpowiednich do szczególnych potrzeb rolnika dobranych
do jego gleby i rodzaju uprawy roślin. Nawozy, które mają być mieszane muszą być zdolne do
jednorodnego mieszania zarówno pod względem chemicznym jak i fizycznym.
•

Chemicznie, tak Ŝeby nie było Ŝadnych gazowych strat ani spadku zdolności odŜywczej
lub zbrylania na skutek reakcji chemicznych. Ponadto, ze względu na bezpieczeństwo
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naleŜy zwracać szczególną uwagę na mieszanie nawozów z azotanem amonowym, jako
podstawowym składnikiem, z innymi materiałami takimi jak chlorek potasowy i pierwiastki śladowe. Ocena ryzyka musi być przeprowadzona (patrz równieŜ: Dokumenty
EFMA, jako dalsze wytyczne):
o Przewodnik EFMA po Bezpieczeństwie Pracy przy obróbce i magazynowaniu
nawozów.
o Wytyczne do Bezpiecznej Obróbki i Utylizacji nieodpowiadających normom
nawozów i materiałów powiązanych z nimi dla Producentów Nawozów Sztucznych. 2003
o Wytyczne do Bezpiecznej Obróbki i Utylizacji nieodpowiadających normom
nawozów stałych i materiałów powiązanych z nimi dla Importerów nawozów
sztucznych. 2004
o Krótka ulotkowa wersja Wytycznych EFMA do Obróbki nieodpowiadających
normom nawozów na bazie azotanu amonowego w łańcuchu dystrybucyjnym,
2005. (w pięciu językach).
o Dyrektywa Rady z15 Lipca 1980 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw
członkowskich odnoszących się do czystych nawozów na bazie azotanu amonowego o wysokiej zawartości azotu 80/876/EEC. OJ L250/7 23-9-1980. Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów.
o Dyrektywa Komisji 87/94/EEC z 8 Grudnia 1986 w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych państw członkowskich odnoszących się do procedur kontroli charakterystyk, ograniczeń i odporności na detonacje czystych nawozów na bazie azotanu amonowego o wysokiej zawartości azotu. OJ L38/1 7-2-87. Uchylona przez
Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów.
•

•
•
•

Fizycznie, np. Mieszane materiały powinny mieć podobną granulację (np. w Europie 2
– 4mm albo w USA 1 – 3, 5mm), aby nie dochodziło do segregacji podczas transportu
lub rozsiewania, podobny cięŜar właściwy. Jednolite rozmiary granulek i zbliŜona gęstość mieszanych materiałów będą dawały najlepszy rozsiew nawozów na polu.
HSE poszczególnych składników.
HE of the blended product, e.g. AN mixed with KCl can give rise to B-type fertilizers
Occupational health and safety (e.g. dust and handling)

W związku z mieszaniem materiału nawozowego naleŜy zachować duŜą ostroŜność biorąc pod
uwagę aspekty bezpieczeństwa pracy. Dane o zdolności do jednorodnego mieszania się składników, w obecnym stanie występują w ogólnie dostępnych domenach, mają bardzo mocno
ograniczone kombinacje uŜytych nawozów i często bazują tylko na kwestiach jakościowych, a
nie na aspektach bezpieczeństwa pracy.
Forma, jaką podano w poprzedniej wersji programu nie ma zastosowania do proszku, drobnych
cząstek ani do produktów zepsutych, które będą miały bardziej ograniczone zdolności do jednorodnego mieszania się. Patrz: Wytyczne EFMA dotyczące bezpiecznej obróbki i utylizacji
nieodpowiadających normom nawozów i związanych z nimi materiałów dla producentów nawozów sztucznych, 2003 i podobnych wytycznych dla importerów, dystrybutorów i handlowców, 2004.
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Grupa Pracy Permanentnej nad bezpieczeństwem i transportem w EFMA aktualnie pracuje nad
nowym diagramem „zdolności do jednolitego mieszania się” opartym na kryteriach jakości i
bezpieczeństwa pracy.

3.1.3.8. ZARZĄDZANIE U OBCEGO WYKONAWCY
Firmy powinny mieć na miejscu procedury ujmujące wytyczne EFMA dla zasobów ludzkich i
zarządzania u wykonawców obcych działających na terenie zakładu. Wytyczne obejmują:
Kwalifikacje wykonawców
• Ocean systemów bezpieczeństwa pracy w firmach wykonawczych i realizacji tego bezpieczeństwa musi być częścią procesu selekcji. W wyniku zadawalającej oceny firma
wykonawcza ma być traktowana, jako przekwalifikowana do prac, i będzie podlegała
okresowemu odświeŜeniu kwalifikacji.
Szkolenie
• Wybrana firma wykonawcza powinna przedstawić, Ŝe kaŜdy indywidualny pracownik
został odpowiednio przeszkolony zgodnie z miejscowymi przepisami prawnymi.
Paszport bezpieczeństwa pracy
• Uzyskanie pozwolenia na pracę na terenie zakładu, przez wykonawcę, wymaga Ŝeby
wykonawca miał przy sobie paszport bezpieczeństwa pracy. Paszport będzie wydawany
tylko po wzięciu udziału w szkoleniu zorientowanym na bezpieczeństwo pracy, a w nim
na ryzyko związane z pracą, zasady bezpieczeństwa i plan awaryjny dla wytwórni, oraz
po zadawalającym zdaniu odpowiedniego testu z w/w wiedzy zorganizowanego przez
wytwórnię.
• Paszport jest zaświadczeniem wydawanym osobie. Kontraktor musi go nosić przy sobie
za kaŜdym razem, kiedy pracuje na wytwórni. Paszport jest waŜny przez ograniczony
okres czasu, np. 2 lata, po którym nowe test trzeba będzie zdać dla odświeŜenia wiedzy.
• Przy wydawaniu pozwolenia na pracę będzie sprawdzany termin waŜności paszportu.
• Kontraktorom, którzy nie posiadają jeszcze paszportów bezpieczeństwa, wytwórnia
powinna przekazać odpowiednie wytyczne dla kontraktora zanim praca rozpocznie się i
zapewnić specjalny nadzór nad pracą.
Osoby kontaktowe
• Wszystkie roboty kontraktowe powinny mieć wyznaczonego pracownika wytwórni,
który będzie działał, jako osoba kontaktowa pomiędzy wykonawcą a kierownictwem
wytwórni.
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• Osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za sprawdzanie i dokumentowanie następujących spraw:
o
o
o

Czy zamówienie moŜe być wysłane do wykonawcy?
Czy wykonawca moŜe rozpocząć pracę?
Czy do późniejszych prac wykonawca powinien być wybierany?

• Analogicznie, firma wykonawcza wyznaczy jedną osobę do działania, jako osoba kontaktowa z wytwórnią.
Spotkania odbywają się przed pracą a po tym okresowo, z wykonawcami w celu sprawdzenia
wymagań systemu zarządzania HSE w ich firmach oraz zgodności swojego systemu z systemem wykonawcy.
Miejsce pracy kontraktora sprawdza się regularnie podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu w celu upewnienia się, czy zostało właściwie sprzątnięte, a takŜe dla sprawdzenia pozostałych zagroŜeń.
3.1.3.9. SZKOLENIE
Szkolenia pracowników firmy i wykonawców naleŜy prowadzić i dokumentować ilekroć jest to
niezbędne, jak:
Obróbka rozsypów i materiałów nieodpowiadających normom (patrz równieŜ: rozdział
3.1.4.3.)
Korygowanie obróbki produktu
Załadunek samochodów cięŜarowych, wagonów kolejowych i statków ładunkami niebezpiecznymi i nieodpowiadającymi normom nawozami na bazie azotanu amonowego (patrz równieŜ:
rozdział 3.1.6.)
Procedury szkolenia i potrzeby szkolenia, które muszą być rewidowane przynajmniej raz w
roku:
Procedury pracy
Procedury HSE i procedury awaryjne
3.1.3.10. BEZPIECZEŃSTWO
Kontrola dostępu do wytwórni włącznie z regularnymi inspekcjami kontroli dostępu do urządzeń powinny być na miejscu. NaleŜy regularnie konsultować się z władzami lokalnymi (np.
policją) w sprawie kwestii zgodności zabezpieczeń z przeznaczeniem.
Przykłady:
Ogrodzenia
Alarm przeciwwłamaniowy
Znak zakazu wstępu
Regularne inspekcje
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Relacje z agencją ochrony mienia podczas godzin wolnych od pracy

Wersja 1.2 30-01-2006

3.1.4 PAKOWANIE I/LUB MAGAZYNOWANIE NA TERENIE WYTWÓRNI
WPROWADZENIE
Po wyprodukowaniu nawozy przechowuje się albo w formie opakowanej (worki 50 kg, bigbagi) albo w duŜej masie zanim zostaną wysłane do klientów. W celu sprawdzenia jakości i
wszystkich aspektów bezpieczeństwa pracy wykonuje się testy, następnie worki etykietuje się,
zapewniając właściwe informacje niezbędna podczas transportu oraz potrzebne klientom. Nawozom w duŜej masie towarzyszą dokumenty zapewniające niezbędne informacje. Zakłada się,
Ŝe magazynowanie nawozów sztucznych, materiałów nieodpowiadających normom i pośrednie
magazynowanie surowców (amoniaku, kwasu fosforowego, kwasu siarkowego, kwasu azotowego, wypełniaczy, dodatków) zostało ocenione i na miejscu jest najlepsza praktyka przeładunku, wypełniania i magazynowania.

WYMAGANIA PRAWNE
Identyfikowalność partii
Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 13 Października 2003
odnoszący się do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003
Odpowiedzialność za produkt
Dyrektywa Rady UE 85/374/EEC z 25 Lipca 1985 OJ L 210, 7.8.1985. p. 29 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty.
Dyrektywa 1999/34/EC Parlamentu Europejskiego i Rady poprawiająca Dyrektywę Rady85/374/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty.
Green Paper Komisji odpowiedzialność za wadliwe produkty 2-07-1999 COM (1999) 396 końcowy.
Ogólne bezpieczeństwo Produktu
Dyrektywa Rady 92/59/EEC of 29 Czerwca 1992 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu.
Dyrektywa 2001/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 3 Grudnia 2001 w
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu. OJ L11 15.1.2001 strona 4.
RAPEX
Decyzja Rady 84/133/EEC z 2 Marca 1984 wprowadzająca system Wspólnoty do szybkiej
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wymiany informacji o niebezpieczeństwach wynikających ze stosowania produktów klienckich.
wprowadzająca system Wspólnoty do szybkiej wymiany informacji o niebezpieczeństwach
wynikających ze stosowania produktów klienckich.
Poprawka Dyrektywy 89/45/EC przez Decyzję Rady 90/352/EEC z 29 Czerwca 1990.
Decyzja Rady 90/651/EEC z 4 Grudnia 1990 w sprawie niezbędnych adaptacji w kontekście
niemieckiej unifikacji do systemu Wspólnotowego dotyczącego szybkiej wymiany informacji o
niebezpieczeństwach wynikających ze stosowania produktów klienckich.
Decyzja Rady 93/580/EEC z 25 Października 1993 dotycząca instytucji systemu Wspólnotowego wymiany informacji w związku z pewnymi produktami, które mogą wystawić na niebezpieczeństwo zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.
Odpady
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z 20 Grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ L365, 31-12-1994 p. 10
Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z 20 Grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów z opakowań COM(2001) 729 końcowy OJ C103 30-04-2002
Dyrektywa 2004/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 Lutego 2004 poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ L47/26 18.2.2004.
Komunikat Komisji w ramach wdraŜania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/62/EC z 20 Grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ C44 19-2-2005
p23 (2005/C44/13)
Dyrektywa 2005/20/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 9 Marca 2005 poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ L70/17 of 1603-2005 strony 17-18.
Decyzja Komisji 2005/270 EC z 22 Marca 2005 ustanawiająca formaty dotyczące baz danych
stosownie do Dyrektywy 94/62/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i
odpadów z opakowań. OJ L86 z 5 Kwietnia 2005 p6.

WYMAGANIA EFMA
Podręcznik EFMA 1992 podaje informacje na temat Bezpiecznego Magazynowania nawozów
sztucznych na bazie Azotanu Amonowego
Wytyczne bezpiecznego obchodzenia się i utylizacji nawozów stałych nieodpowiadających
normom i materiałów im towarzyszących dla Importerów nawozów sztucznych, dystrybutorów
i handlowców, 2004.
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Zalecenia EFMA odnośnie Magazynowania i Obsługi Mokrego Procesu kwasu fosforowego
1990
Zalecenia EFMA odnośnie bezpiecznego i rzetelnego sprawdzania zbiorników magazynowych, pracujących pod ciśnieniem atmosferycznym, chłodzonych amoniakiem, 2002.
Wytyczne wydane przez EFMA dotyczące transportu kwasu azotowego w zbiornikach, 1998
Ulotka nawozy sztuczne a poŜar.
Ulotka EFMA, skrócona wersja Wytycznych odnośnie Obróbki nieodpowiadających normom
nawozów sztucznych na bazie azotanu amonowego w łańcuchu dystrybucyjnym, (w 5 językach).
Wytyczne wydane przez EFMA odnośnie magazynowania gorących roztworów azotanu amonowego, 2005
Wytyczne wydane przez EFMA odnośnie transportu amoniaku koleją, 2005

3.1.4.1 USTANOWIENIE NAJLEPSZEJ PRAKTYKI BEZPIECZNEGO
ZAŁADUNKU I NAPEŁNIANIA
Załadunek i napełnianie nawozów sztucznych i ich produktów pośrednich wykonuje sie w prawidłowy sposób
Załadunek i napełnianie stałych nawozów sztucznych/dodatków
•
•
•
•

Magazyny
Statki i barki
Drogowe samochody cięŜarowe
Wagony kolejowe

Przepisów dotyczących załadunku i napełniania stałych nawozów sztucznych do magazynów/barek, samochodów, wagonów kolejowych nie ma w UE. Podręcznik EFMA 1992 o Magazynowaniu nawozów sztucznych produkowanych na bazie azotanu amonowego podaje informacje o magazynowaniu (zgodność z innymi materiałami, wysokość sztaplowania, itp.).
Wytyczne dotyczące transportu morskiego nawozów produkowanych na bazie azotanu amonowego, 2003 podaje informacje o załadunku i transporcie morskim nawozów wyprodukowanych na bazie azotanu amonowego.
Więcej informacji znajduje sie w rozdziale 7 w ADR, RID, IMDG I ARDN w związku z postanowieniami dotyczącymi załadunku, rozładunku, przemieszczania i transportu.

Załadunek i napełnianie zbiorników magazynowych
•

Kwas fosforowy
65

•
•
•
•

Kwas azotowy
Kwas siarkowy
Amoniak
Azotan amonowy

Zalecenia dotyczące bezpiecznego magazynowania i obsługi mokrego procesu kwasu fosforowego podane są w broszurze EFMA z 1990 roku.
W 2002 EFMA wydała Zalecenia dotyczące bezpiecznej i stosownej kontroli zbiorników pracujących pod ciśnieniem atmosferycznym, chłodzonych amoniakiem. W tej broszurze zawarte
są informacje związane z odbiorem przed wprowadzeniem do eksploatacji, likwidacją i przywracaniem do eksploatacji zbiorników magazynowych amoniaku.

Wytyczne w sprawie magazynowania gorących roztworów azotanu amonowego zostały wydane w 2005 roku
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Załadunek i napełnianie cystern kolejowych
•

Amoniak
Wytyczne odnośnie transport amoniaku w cysternach kolejowych patrz: 3.1.6.10 Wytyczne EFMA odnośnie kolejowego transportu amoniaku, 2005
•

Kwas azotowy
W 1998 EFMA wydała Wytyczne w sprawie transportu kwasu azotowego w zbiornikach. Broszura zawiera informacje o operacjach załadunku i rozładunku.

Załadunek i napełnianie autocystern.
•
•

Amoniak
Kwas azotowy
W 1998 EFMA wydała Wytyczne odnośnie transportu kwasu azotowego w zbiornikach
. Broszura zawiera informacje o operacjach załadunku i rozładunku.

3.1.4.2. USTALENIE ŹRÓDŁA IDENTYFIKOWALNOŚCI PARTII DLA WSZYSTKICH PARTII PRODUKTU.
Identyfikowalność partii jest niezbędna w celu wyśledzenia materiałów we wszystkich stadiach
u cyklu istnienia produktu z następujących powodów:
•
•
•
•
•

Wycofanie wadliwego materiału z rynku
Wyizolowanie podejrzanego materiału (wybrakowanego)
Znalezienie związku materiału i wyników testów
Utrzymanie zapasów dobrego produktu a braki
Reklamacja produktu i zastosowanie produktu do produkcji innych produktów

Udokumentowane procedury powinny być wdraŜane do identyfikacji i dokumentacji materiałów, które są zastosowane do wyprodukowania nawozów sztucznych. Jakość nawozów, które
zostały wyprodukowane musi być potwierdzona. Identyfikacja produktów magazynowanych na
terenie wytwórni musi być ujęta w procedurze. NaleŜy wprowadzić procedury dla księgowania
ilości nawozów w magazynie i wpis do rejestru przechowywać w wytwórni prowadzony dla
klientów i dla celów wysyłki do miejsca przeznaczenia.

Odpowiedzialność za produkt
Bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt w Europie
Komisja Europejska podjęła kroki w celu zreformowania reŜimów bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkt w części jej szerszego programu wzmocnienia ochrony klienta.
Istniejący program.
Dyrektywa (92/59/EEC) UE Ogólnego bezpieczeństwa produktu (GPS) ma na celu zapobiega67

nie przed przedostawaniem się niebezpiecznych produktów na rynek. Zapewnia to, Ŝe państwa
członkowskie UE dbają o to, Ŝeby producenci i dystrybutorzy dostarczali na rynek tylko dobre
produkty.
Dyrektywa (85/374/EEC) UE o odpowiedzialności za produkt (PL) przyznaje legalne prawa
klientom, pozwalając im zaskarŜyć do sądu producentów wadliwych produktów, które spowodowały okaleczenia lub straty. Producenci to wytwórcy, zakwestionowanego produktu lub surowców, z których go wyprodukowaną, właśni decydenci o znaku firmowym i wszyscy, którzy
importują produkt do UE.
Program reformatorski
3 Grudnia 2001, nowa Dyrektywa UE (2001/95) GPS stała się aktem prawnym. WdroŜenie
przez państwa członkowskie musi nastąpić do 15 stycznia 2004, od której to daty stara Dyrektywa GPS z 1992 będzie anulowana.
Podstawowe róŜnice w stosunku do starej Dyrektywy są następujące:
− Zgłaszanie, przez wszystkich uczestników w całym łańcuchu dostawy do organów kontrolnych, tego, Ŝe produkt staje się niebezpieczny.
− Zwiększone obowiązki monitorowania (skuteczne systemy śledzenia produktu, badanie
reklamacji, utrzymanie odpowiedniego rodzaju wpisów do rejestrów).
− Wymagania dotyczące opakowań dla nowych produktów (referencje produktu/ilość partii, inne informacje pozwalające na identyfikację).
− Odpowiednie systemy pozwalające na ostrzeganie klientów o niebezpieczeństwie związanym z produktem (wycofanie z rynku).
− Wyraźne zobowiązania producentów i dystrybutorów do współpracy z organami kontrolnymi.
− Rozszerzenie wcześniejszej Dyrektywy o postanowienia dotyczące usług.
− Zwiększona skuteczność systemu Rapex. Tworzenie sieci organów kontrolnych ds. nowych produktów.
− Nowe uprawnienia dla organów kontrolnych do zlecania lub organizowania obowiązkowych wycofań produktów od klientów.
− Uprawnienia Komisji do wprowadzania zakazu eksportowania z UE produktów uwaŜanych za niebezpieczne.
Proces reformowania w odniesieniu do Dyrektywy PL wymiatający Green Paper Komisji z
1999 roku (1999) 396), stanowi niewielki postęp. Komisja zdecydowała, Ŝe musi otrzymać
informacje o działaniu aktualnych warunków pracy, przed dalszym naleganiem na swój
program reformatorski, i dokonała odbioru zewnętrznych badań odnośnie tego jaki ten
wpływ jest w istocie.

Odpowiedzialność
Dyrektywa Rady UE 85/374/EEC z 25 Lipca 1985 OJ L 210, 7.8.1985. p. 29 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty.
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Dyrektywa 1999/34/EC Parlamentu Europejskiego i Rady poprawiająca Dyrektywę Rady
85/374/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych
państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty.
Green Paper Komisji w sprawie odpowiedzialności za wadliwe produkty 2-07-1999 COM
(1999)396 końcowy

Ogólne bezpieczeństwo produktu
Dyrektywa Rady 92/59/EEC z 29 Czerwca 1992 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu.
Dyrektywa 2001/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 3 Grudnia 2001 w
sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu. OJ L11 15.1.2001 strona 4.
RAPEX
Przyczynienie sie do bezpieczeństwa konsumenta i ochrony zdrowia konsumenta poprzez
umieszczenie system informacji I niebezpiecznych produktach.
Decyzja Rady 84/133/EEC z 2 Marca 1984 wprowadzająca Wspólnotowy system do szybkiej
wymiany informacji o niebezpieczeństwach wynikających z zastosowania produktów konsumenckich.
Decyzja Rady 89/45/EEC z 21 Grudnia 1988 w sprawie Wspólnotowego systemu do szybkiej
wymiany informacji o niebezpieczeństwach wynikających z zastosowania produktów konsumenckich.
Poprawiona przez Decyzję Rady 90/352/EEC z 29 Czerwca 1990.
Decyzja Rady 90/651/EEC z 4 Grudnia 1990 w sprawie niezbędnych adaptacji w kontekście
niemieckiej unifikacji do Wspólnotowego systemu do szybkiej wymiany informacji o niebezpieczeństwach wynikających z zastosowania produktów konsumenckich.
Decyzja Rady 93/580/EEC z 25 Października 1993 dotycząca instytucji systemu Wspólnotowego wymiany informacji w związku z pewnymi produktami, które mogą wystawić na niebezpieczeństwo zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Ustawodawstwo UE w sprawie identyfikowalności produktów
Istniejące dotąd ustawodawstwo UE w sprawie nawozów sztucznych zostało zrewidowane
przez: Przepis Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące nawozów sztucznych " mówiący w
artykule 8: Identyfikowalność
"Bez negatywnego nastawienia wobec Artykułu 26 (3), producent musi, dla zapewnienia identyfikowalności nawozów sztucznych EC, przechowywać zapisy dotyczące powstawania nawozów. Te zapisy powinny być dostępne do wglądu inspekcji państw członkowskich przez tak
długi okres jak długo nawóz jest dostarczany na rynek i przez następujący po tym okres 2 lat od
tego jak producent zatrzymał dostawy tego produktu”.
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Dodatkowo przepis podaje postanowienia dotyczące identyfikacji partii (oznakowanie w artykule 9, etykietowanie w artykule 10 i języki w artykule 11).
•
•

ISO 9000; certyfikat o wybuchowości; testy analityczne
Odpowiedzialna dbałość

Wytyczne dotyczące sposobu wdraŜania
• Proces okresowy w przeciwieństwie do definicji partii w procesie ciągłym
• Poprawny odnośnik definicji partii do właściwej partii
• System identyfikacji partii: data wytworzenia, jednostka produkcyjna, numery zamówień, data dostawy itd.
• Odpowiednie zapis produktu i wyrobów nieodpowiadających normie.

3.1.4.3.

OCENA RYZYKA MAGAZYNOWANIA NA TRASIE I KIEROWANIE OBSŁUGĄ MAGAZYNU.

NaleŜy szacować ryzyko związane z magazynowaniem i przemieszczaniem. Poprawne instrukcje dla obsługi (pracowników własnych i obcych wykonawców) powinny być na miejscu. Personel powinien być wyszkolony, a praktyczne wykonawstwo naleŜy sprawdzać w regularny
sposób.
Nie istnieją Ŝadne prawne wymagania odnoszące się do oceny ryzyka w magazynie i kierowania pracownikami magazynu.
W 1992 EFMA wydała Podręcznik bezpiecznego magazynowania nawozów sztucznych wyprodukowanych na bazie azotanu amonowego. Teraz Podręcznik jest w trakcie rewizji.
Ponadto EFMA naszkicowała Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania nawozów sztucznych nieodpowiadających normom i towarzyszących im materiałów (producenci). Ten dokument został udostępniony w 2003 roku. Ostatnio (Grudzień 2004) podobny został wydany dokument: Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania nawozów sztucznych nieodpowiadających normom i towarzyszących im materiałów dla Importerów nawozów, dystrybutorów i
handlowców.
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EFMA's Guidance for Safe Handling and Use of Non-conforming
Fertilizers and Related Materials (Producers).

EFMA's Guidance for Safe Handling and Utilization of Nonconforming Solid Fertilizers and Related Materials for Fertilizer
Importers, Distributors and Merchants

Skrócona wersja dokumentu EFMA pt.: Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania nawozów sztucznych nieodpowiadających normom i towarzyszących im materiałów dla Importerów
nawozów, dystrybutorów i handlowców, obejmująca główne punkty broszury moŜe być wywieszona na ścianie w magazynie. Ta ulotka została wydrukowana w kilku głównych językach.
Łatwa do odczytania ulotka w sprawie postępowania w razie poŜaru w magazynach obejmującego nawozy sztuczne została opracowana przez EFMA do stosowania przez obsługę magazynów.

Ulotka EFMA Nawozy sztuczne a poŜar
Szkicowy dokument końcowy Dokument Informacyjny UE Najlepsze Dostępne Techniki w
sprawie emisji przy magazynowaniu (Koniec Stycznia 2005)został udostępniony do publicznej
wiadomości.
W produkcji azotanu amonowego gorący stop azotanu amonowego jest magazynowany w operacji pośredniej. W 19858 roku EFMA wydała Zalecane Zasady Bezpieczeństwa przy Magazynowaniu gorących, stęŜonych roztworów azotanu amonowego, 1985. JednakŜe, bazując na no71

wych obserwacjach EFMA wydała szkicowy dokument Wytyczne do magazynowania gorących roztworów azotanu amonowego, 2005, który zastępuje pierwsze wydanie.

EFMA's Guidance for the Storage of Hot Ammonium Nitrate Solutions.
2005

3.1.4.4. OPAKOWANIE W CZASIE TRANZYTU I STOSOWANIA.
Wybór opakowania w zaleŜności od oceny niebezpieczeństwa i ryzyka oraz w celu sprostania
wymaganiom prawnym.
•
•
•
•
•
•

•
•

Klasyfikacja bezpieczeństwa dla transportu
Testy UN
Sprawdzenie, czy grupa opakowania jest poprawna
Unikanie zanieczyszczeń produktów w trakcie pakowania
Zgodność materiału opakowaniowego z celem zastosowania
Upewnienie się, Ŝe nadruk na wszystkich opakowaniach jest poprawny w odniesieniu
do:
o Nazwy produktu
o Zawartości środków odŜywczych
o Identyfikacji producenta
o Zaleceń odnośnie magazynowania
o legalnie Ŝądanych Informacji HSE na etykietkach.
Napełniania, zamykania i kontroli przed wysyłką
Pojemniki otwarte/zamknięte; ponowne uŜycie ( sprawdzić na jednolitość)

Przy klasyfikowaniu etykiet i opakowań pod względem oznakowania i dostawy naleŜy skorzystać z rozdziału 3.1.5.1.
Przy klasyfikowaniu etykiet i opakowań przed transportem patrz: rozdział 3.1.6.1.
Gdy pakowanie jest wykonywane przez innych operatorów w łańcuchu dostaw, wtedy naleŜy
zapewnić Ŝeby poprawne materiały opakowaniowe zostały zastosowane i Ŝeby zwrócono uwagę na materiały drukarskie były wykorzystane we właściwy sposób.
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Wytyczne odnośnie sposobu wdraŜania
•
•
•
•
•
•

Poprawne przeprowadzenie klasyfikacji w oparciu o ocenę ryzyka
Grupa opakowania
Materiały konstrukcyjne(zgodność)
Projekt i konstrukcja (odporność na spadek z wysokości, bezpieczne podnoszenie,
oczekiwany sposób układania, pogoda, temperatura)
Zamknięcia pojemników powtarzalnego stosowania (zapobieganie stratom przez zanieczyszczenie)
Kryteria ponownego stosowania

3.1.4.5. USTALENIE STANDARDÓW NAJLEPSZEJ PRAKTYKI DLA MAGAZYNU.
Podręcznik EFMA 1992 bezpiecznego magazynowania nawozów produkowanych na bazie
azotanu amonowego podaje informacje o magazynowaniu
Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania nawozów sztucznych nieodpowiadających
normom i towarzyszących im materiałów (producenci), 2003.
Skrócona wersja ulotki wydanej przez EFMA pn. Wytyczne obróbki nawozów nieodpowiadających normom produkowanych na bazie azotanu amonowego w łańcuchu dystrybucji, 2005.
Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania nawozów sztucznych nieodpowiadających
normom i towarzyszących im materiałów dla Importerów nawozów, dystrybutorów i handlowców,
Ulotki - Nawozy a poŜar

3.1.4.6. PONOWNE WYKORZYSTYWANIE I RECYKLING OPAKOWAŃ PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH
WPROWADZENIE
Ponowne wykorzystanie i recykling pierwotnych i wtórnych opakowań naleŜy szacować z
dwóch powodów:
• Handlowe wymagania ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów opakowaniowych.
• Prawne Ŝądania, które są nałoŜone na przemysł, aby zwiększyć stopień odzysku i recyklingu
Prawne wymagania są w pierwszej instancji skierowane do państw członkowskich, aby wprowadzały systemy i cele nastawione na zawracanie i/lub zbieranie wykorzystanych opakowań
zarówno przez zaangaŜowanych producentów jak i uŜytkowników. Firmy powinny zapewnić
wytyczne do ponownego stosowania, recyklingu, odzysku odpadów, zagospodarowania materiałów odpadowych.
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Opakowania i odpady z opakowań
Dyrektywa 94/62/EC w sprawie opakowań i opakowaniowych odpadów uchyla pierwszą Dyrektywę Rady 85/339/EEC z 27 Czerwca 1985 w sprawie pojemników na ciecze konsumowane
przez ludzi, poniewaŜ obejmuje wszystkie typy opakowań znajdujących się na rynku i wszystkich odpadów opakowaniowych. Celem Dyrektywy jest zharmonizowanie aktywności dotyczących zarządzania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dla zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony środowiska i zabezpieczenia funkcjonalności rynku wewnętrznego. ChociaŜ
w pierwszej instancji jest skierowana do państw członkowskich w celu wprowadzenia systemów i celów nastawionych na zawracanie i/lub zbieranie wykorzystanych opakowań zarówno
przez zaangaŜowanych producentów jak i uŜytkowników.
Ogólny opis podany jest w dokumencie podsumowującym na temat opakowań i odpadów opakowaniowych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z 20 Grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. OJ L365, 31-12-1994 p10
7 Grudnia 2001, Komisja przedstawiła propozycję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
[COM (2001) 729 końcowy – Oficjalny Dziennik C 103, 30.04.2002].
Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. OJ L365, 31-12-1994 p. 10 COM(2001)
729 końcowy OJ C103 30-04-2002
Ta propozycja została ostatecznie przyjęta przez Radę i Parlament i skutkowała w Dyrektywie
2004/12/EC Parlamentu i Rady z 11 Lutego 2004 poprawiającej Dyrektywę 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. OJ L365, 31-12-1994 p. 10. OJ L47/26 18.2.2004.
Kluczowe elementy Dyrektywy to:
1. Definicja opakowania została podana (przykłady ilustrujące są podane w aneksie do
Dyrektywy)
2. Prewencja jest głównym celem.
3. Państwa Członkowskie: producent jest odpowiedzialny za minimalizowanie opakowania
4. Komisja powinna opracowywać odpowiednie standardy UE
5. Komisja: tylko nowe opakowania są dozwolone, gdy wpływ na środowisko jest minimalny.
6. Cele w postaci odzysku i recyklingu są ustalone:
Odzysk lub spalanie z
odzyskiem energii
<30-06-2001

>50% a <60%wag. odpadów opakowaniowych

<31-12-2008

>60%

Recykling
<30-06-2001

>25% a <45% wag. wszystkich odpadów opako74

waniowych, min. 15% wag. kaŜdego materiału
<32-12-2008

>55% a <80%

Minimalne cele
Szkło

60%

Papier i tektura

60%

Metale

50%

Plastik (recykling)

22,5%

Drewno

15%

7. Postęp we wdraŜaniu monitorowany przez Komisję w zakresie:
•
•
•
•
•
•

Oceny skuteczności, realizacji i wprowadzenia w Ŝycie
Dodatkowego działania prewencyjnego i planów zapobiegania odpadom
Opracowania wskaźnika środowiskowego opakowań (prewencja)
Zachęcania do ponownego wykorzystywania (ponowne wykorzystywanie kontra recykling)
Odpowiedzialności producenta
Wycofania metali cięŜkich/niebezpiecznych substancji w opakowaniach do 2010 roku

8. Komisja musi sporządzić propozycję na trzecie 5-lecie w okresie 2009-2014
9. Komisja złoŜy propozycję nie później niŜ do 31 Grudnia 2007
W jaki sposób wdroŜyć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykonanie przeglądu pierwotnych i wtórnych opakowań.
Wykonanie przeglądu potrzeb na opakowania (materiały do zawijania, palety, itd.).
Zastosowanie materiałów z recyklingu?
Uwzględnienie przeznaczenia opakowań (zawracanie, odzysk, recycling, spalanie, gromadzenie na śmietniskach).
Wpływ środowiska na opakowania (metale cięŜkie).
Zmniejszenie ilości.
Zmianę typu.
Pojemniki podlegające zwrotowi.
Ustalenie schematów odzysku (broszura EFMA).
Aspekty skutków resztek produktu/aspekty bezpieczeństwa.

Publikacja tytułów i odnośników do zharmonizowanych standardów (CEN) objętych dyrektywą moŜna znaleźć w:
Komunikacie Komisji w ramach wdraŜania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/62/EC z 20 Grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. OJ C44 19-22005 p. 23 (2005/C44/13)
Z punktu widzenia dalszego powiększenia UE, zwrócenia stosownej uwagi potrzebuje specyficzna sytuacja w krajach, których akcesja planowana jest w późniejszych etapach. Naruszenie
osiągnięć celów, które przedstawione są w paragrafach 1b, 1d i 1e są przyznane większości
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nowych kandydatów do 31-12-2012, do 31-12-2013 dla Malty, 31-12-2014 dla Polski oraz do
31-12-2015 dla Łotwy. Ta Dyrektywa 94/62/EC została poprawiona:
Dyrektywa 2005/20/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 9 Marca 2005 poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. OJ L70/17 z
16-03-2005 strony 17-18.
Państwa członkowskie dostarczą dane stosowane w formatach ustalonych w aneksie do Dyrektywy 2005/270/EC.
Decyzja Komisji 2005/270 EC z 22 Marca 2005 ustanawiająca formaty dotyczące systemu bazy danych stosownie do Dyrektywy 94/62/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych. OJ L86 z 5 Kwietnia 2005, p. 6.
3.1.4.7. SZKOLENIA
Szkoleń udziela się pracownikom firmy i wykonawców oraz dokumentuje się kiedykolwiek
idzie o:
•
•
•
•

Obróbkę rozsypów i materiałów nieodpowiadających normom
Obróbkę właściwego produktu
Załadunku na samochody cięŜarowe, wagony kolejowe i statki na materiały niebezpieczne oraz bezpieczne nawozy produkowane na bazie azotanu amonowego
Procedury sprawdzane przynajmniej raz w roku, które powinny być na miejscu do szkoleń i potrzeb szkoleniowych w zakresie HSE.
3.1.4.8. ZABEZPIECZENIA

NaleŜy podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka kradzieŜy lub nieuprawnionego wstępu na
teren wytwórni, a w szczególności na obszar magazynu. Kilka rodzajów działań naleŜy rozwaŜyć przy wdraŜaniu, np.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola wejść przy bramie wejściowej
Kontrola przy pomocy kamery video
Ogrodzenie
Zamki w drzwiach
Alarm przeciwwłamaniowy
Światła
StraŜ ochronna i regularne sprawdzanie
Regularny kontakt z miejscową policją dla zasięgnięcia rady o tym, jakie podjąć działania.

3.1.5 MARKETING I SPRZEDAś PRODUKTU
WPROWADZENIE
Departament Marketingu i SprzedaŜy w firmie odgrywa waŜną rolę w programie Pieczy nad
produktem. Jest to dział, w którym istnieją najściślejsze kontakty z klientami. Ludzie pracujący
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w dziale SprzedaŜy i Marketingu mogą być uwaŜani za prawdziwych Opiekunów Produktu w
firmie i naleŜy ich odpowiednio szkolić Ŝeby byli w stanie zapewnić pomoc klientom we
wszystkich kwestiach związanych z produktem. Podstawowymi kwestiami są:
• Rozpoznanie ryzyka ze strony zamierzonego zastosowania i dających się przewidzieć
niewłaściwych wykorzystaniach nawozów sztucznych (rozdział 3.1.5.3.)
•
•
•

Dostarczanie informacji i praca partnerska z klientami (rozdział 3.1.5.4.)
Obsługa reklamacji w sprawie bezpieczeństwa produktu, zwroty produktu i incydenty
(rozdział 3.1.5.5.).
Zabezpieczenie Ŝeby klient, organa kontrolne i jakość produktu w zadawalający sposób
zaspakajały swoje potrzeby (rozdział 3.1.5.6.).

WYMAGANIA PRAWNE
Dyrektywa Rady 67/548/EEC z 27 Czerwca 1967 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej196, 16.8.1967, p. 1
Dyrektywa Rady 79/831/EEC z 18 Września 1979 poprawiająca szósty raz Dyrektywę
67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych
dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Oficjalny
Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 259, 15.10.1979, p. 10.
Dyrektywa Rady 88/379/EEC of 7 Czerwca 1988 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 187, 16.7.1988, p. 14.
Dyrektywa Komisji 91/155/EEC z 5 Marca 1991 określająca i układająca szczegółowe uporządkowanie systemu określonych informacji dotyczących niebezpiecznych preparatów we
wdraŜaniu Artykułu 10 Dyrektywy 88/379/EEC. Oficjalny Dziennik L 076, 22/03/1991 P. 0035
- 0041
Dyrektywa Rady 92/32/EEC z 30 Kwietnia 1992 poprawiająca siódmy raz Dyrektywę
67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych
dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Oficjalny
Dziennik Wspólnoty Europejskiej, L 154, 5.6.1992, p. 1.

Dyrektywa Komisji 91/155/EEC z 5 Marca 1991 określająca i układająca szczegółowe uporządkowanie systemu określonych informacji dotyczących niebezpiecznych preparatów we
wdraŜaniu Artykułu 10 Dyrektywy Rady 88/379/EEC. OJ Nr L314 p.38, 1993/12/16
Przepis Komisji (EC) Nr 1179/94 z 25 Maja 1994 dotyczący pierwszej listy substancji priorytetowych przewidzianych w Przepisie Rady (EEC) Nr 793/93, Oficjalny Dziennik Nr L 131
26/05/1994 P. 0003 - 0004
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Dyrektywa Rady 94/33/EC z 22 Czerwca 1994. W sprawie ochrony młodocianych przy pracy.
OJ.L216 p. 12-20; 20-08-1994.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/60/EC poprawiająca czternasty raz Dyrektywę 76/769/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących restrykcji w marketingu i stosowaniu pewnych substancji i preparatów. OJ L365 p1-9 of 31-12-1994,
Przepis Komisji (EC) Nr 2268/95 z 27 Września 1995 dotyczący drugiej listy substancji priorytetowych przewidzianych w Przepisie Rady (EEC) Nr 793/93, Oficjalny Dziennik Nr L 231,
28/09/1995 P. 0018 - 0019
Dyrektywa 96/56/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 3 Września 1996 poprawiająca Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 236, 18.9.1996, p. 35.
Przepis Komisji (EC) Nr 143/97 z 27 Stycznia 1997 dotyczący trzeciej listy substancji priorytetowych przewidzianych w Przepisie Rady (EEC) Nr 793/93, Oficjalny Dziennik Nr L 025,
28/01/1997 P. 0013 - 0014
Dyrektywa Rady 98/24/EC z 7 Kwietnia 1998 w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracy wynikających z niebezpieczeństwa związanego z odczynnikami chemicznymi w pracy
(czternasta indywidualna Dyrektywa w ramach rozumienia artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391
(EEC). OJ nr L131/11 5.5.98
Dyrektywa 1999/45/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 Maja 1999 w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. OJ L200 p. 1 30-071999
Przepis Komisji EC 2364/2000 z 25 Października 2000 dotyczący czwartej listy substancji
priorytetowych przewidzianych w Przepisie Rady EEC/793/93. OJ L273 26.10.2002 p. 5.
Dyrektywa Komisji 2001/60/EC z 7 Sierpnia 2001 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
1999/45/EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów
i postanowień administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych. OJ.L226 p5 22-08-2001
Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 dotyczący
nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003
Przepis Komisji (EC) Nr 642/2005 z 27 Kwietnia 2005 narzucający badania i stawiający wymagania informacyjne wobec importerów albo wytwórców substancji o pewnym priorytecie
ustanowionym w Przepisie Rady (EEC) Nr 793.93 w sprawie oceny i kontroli ryzyka dla istniejących substancji. OJ L 107 z 28-04-2005 p. 14 -16
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WYMAGANIA EFMA
Wytyczne EFMA do tłumaczenia Kart Charakterystyki Substancji dla materiałów nawozowych, 1996

3.1.5.1 KLASYFIKOWANIE I ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW DO DOSTAWY.
Ustawodawstwo EC dotyczące nawozów sztucznych.
W większości nawozy sztuczne nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne i nie podlegają pod
wymagania klasyfikacji, pakowania i etykietowania przed dostawą, które wymienione są w
Dyrektywach w sprawie niebezpiecznych substancji i preparatów.
Dla nawozów sztucznych oznaczanych jako Nawozy EC, co oznacza, Ŝe są wymienione na
liście w Aneksie 1 Przepisu 2003/2003/EC stosujących się do warunków ustalonych w wymienionej Dyrektywie i w Aneksach I do III, gdzie wymagania odnośnie etykietowania i pakowania podane są w artykułach 7, 9, 10 oraz 12.
Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się
do nawozów sztucznych. OJ 304/1 20-11-2003
Informacje na opakowaniu i informacje na etykietach muszą być dostępne w języku kraju przeznaczenia (artykuł 11).
Sprawdzić równieŜ informacje w UN Globalnie zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i
Etykietowania Chemikaliów (GHS), 2005. ISBN 92-1-116927-5, który zawiera element komunikatów zharmonizowanych o niebezpieczeństwach, włącznie z wymaganiami dotyczącymi
etykietowania i Kart Charakterystyki Substancji.
Dyrektywy w sprawie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów
W latach 1960-tych państwowe postanowienia sześciu Państw Członkowskich w sprawie chemikaliów szeroko róŜniły się od siebie i były przyczyną wstrzymywania obrotów handlowych
we Wspólnocie. W dodatku, zorientowano się, Ŝe trzeba zapewnić ochronę zdrowia publicznego, a w szczególności zdrowia robotników zatrudnionych przy obróbce tych substancji.
Doszło do przyjęcia w 1967 roku Dyrektywy 67/548/EEC (Dyrektywa Substancji Niebezpiecznych), która ustala zharmonizowane reguły wspólnotowe dla klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych substancji chemicznych oraz Dyrektywy 88/379/EEC (Dyrektywa
Niebezpiecznych Preparatów), która rozszerza reguły na niebezpieczne preparaty.
Dyrektywa Rady 67/548/EEC z 27 Czerwca 1967 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej, 196, 16.8.1967, p. 1.

Dyrektywa Rady 88/379/EEC z 7 Czerwca 1988 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących klasyfikacji, pako79

wania i etykietowania niebezpiecznych preparatów, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 187, 16.7.1988, p. 14.
Dyrektywa w sprawie niebezpiecznych substancji
Ta Dyrektywa wprowadza wspólne postanowienia w sprawie:
•

•
•

•
•

•

•

Klasyfikacji substancji niebezpiecznych, poniewaŜ umieszczenie substancji do jednej
lub kilku określonych klasach zagroŜenia charakteryzuje typ i surowość niepomyślnych
wyników, które substancja moŜe spowodować.
Opakowania dla substancji niebezpiecznych, poniewaŜ odpowiednie opakowanie chroni
przed znanym(i) zagroŜeniem(ami) ze strony substancji.
Etykietowania substancji niebezpiecznych, poniewaŜ etykieta na opakowaniu informuje
o naturalnych cechach zagroŜenia ze strony substancji i o działaniach ochronnych, które
naleŜy zastosować podczas obróbki i stosowania.
Ochrony środowiska przed niebezpiecznymi wpływami substancji.
Dyrektywa Rady 79/831/EEC z 18 Września 1979 poprawiająca szósty raz Dyrektywę
67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 259, 15.10.1979, p. 10.
6-ta poprawka wprowadzała takŜe system powiadamiania o “nowych” substancjach i, w
konsekwencji, Ŝądała ustanowienia listy „istniejących” substancji. EINECS, Europejski
Rejestr Istniejących, Handlowych Substancji Chemicznych, zestawia na liście wszystkie
substancje, które zostały zgłoszone jako obecne na rynku lub będące na nim przed 18
Września 1981. Substancje umieszczane na rynku pierwszy raz po tej docelowej dacie
są traktowane jako nowe. Komunikat Komisji stosowny do Artykułu 13 Dyrektywy Rady 67/548/EEC z 27 Czerwca 1967 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i
postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych, jest poprawiony przez Dyrektywę 79/831/EEC. Oficjalny
Dziennik Wspólnoty Europejskiej, C 146 A, 15.6.1990, p. 1.
7- ma poprawka, z 1992 roku, zasadniczo Ŝądała, Ŝeby zostały ustanowione zasady oceny ryzyka przy „nowych” substancjach. Dalej wprowadzała „wyłącznego przedstawiciela” w systemie powiadamiania i dodawała Kartę Charakterystyki Substancji jako ułatwienie w powiadamianiu o niebezpieczeństwie dla profesjonalnych uŜytkowników.
Dyrektywa Rady 92/32/EEC of 30 Kwietnia 1992 poprawiająca siódmy raz Dyrektywę
67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 154, 5.6.1992, p. 1.

•

8-ma poprawka zastąpiła w Dyrektywie termin „Europejska Wspólnota Gospodarcza”
terminem „Wspólnota Europejska”, biorąc pod uwagę modyfikacje w Traktacie.
Dyrektywa 96/56/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 3 Września 1996
poprawiająca Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i
postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania
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substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 236,
18.9.1996, p. 35.
Aktualnie w Dyrektywie 67/548/EEC istnieje piętnaście klas niebezpieczeństwa, takich jak
„wybuchowy”, „bardzo trujący”, „kancerogenny” lub „szkodliwy dla środowiska”. Dyrektywa
zawiera takŜe listę substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w Aneksie I, symbole zagroŜeń (takie jak czaszka ze skrzyŜowanymi pod nią kościami) w Aneksie II, standardowe
zwroty o istocie specyficznych zagroŜeń ze strony substancji (zwrot – R) w Aneksie III i słowne zwroty o środkach ostroŜności (zwroty – S) odnoszące się do obróbki i stosowania substancji niebezpiecznych w Aneksie IV. Aneks V zawiera metody badania substancji w celu określenia ich zagraŜających właściwości, Aneks VI dostarcza szczegółowe kryteria prawidłowego
doboru klasy niebezpieczeństwa i opisuje, w jaki sposób przyporządkować symbol zagroŜenia
R – i S – do badanej substancji. Aneksy VII i VIII nie nawiązują do klasyfikacji ani do etykietowania substancji, lecz do powiadamiania o „nowych” substancjach. Aneks IX zawiera opisy
zabezpieczeń przed dostępem dzieci i środków ostrzegających przed dotykaniem jako specjalnych elementów opakowania i etykietowania.
•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/60/EC poprawiająca czternasty raz
Dyrektywę 76/769/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień
administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ograniczeń marketingu i stosowania pewnych substancji i preparatów. OJ L365 p. 1-9 z 31-12-1994,

Dyrektywa jest uaktualniana w sposób ciągły w związku z naukowym i technicznym postępem
w dziedzinie substancji niebezpiecznych. Do teraz (czerwiec 2005) poprawiano ją 9 razy i adaptowano do postępu technicznego 29 razy. W drodze jest następna, 30-ta, propozycja adaptacji do postępu technicznego.
Patrz: pełna lista Dyrektyw, aneksów i poprawek w odnośnikach (Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie).
Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach
Europejski przemysł chemiczny wytwarza i stosuje duŜą ilość róŜnych produktów chemicznych. 90 do 95% wszystkich chemikaliów na rynku europejskim to są preparaty – tj. mieszanki
substancji chemicznych. Składają się z chemikaliów przemysłowych takich jak rozpuszczalniki
i materiały pokryciowe; petrochemicznych, takich jak paliwa i smary; chemikaliów do uŜytku
rolniczego takich jak pestycydy; produktów konsumenckich takich jak detergenty i środki odkaŜające, i wiele innych. Większość tych chemikaliów nie ma znaczenia dla zdrowia ludzi czy
teŜ stanu środowiska, ale doniosła część ma właściwości, które są niebezpieczne dla zdrowia
ludzkiego i/lub środowiska.
Dyrektywa 88/379/EEC (Dyrektywa Niebezpiecznych Preparatów) rozszerza reguły Dyrektywę Substancji Niebezpiecznych na niebezpieczne preparaty. Ta Dyrektywa została teraz zastąpiona przez Dyrektywę 99/45/EC (patrz: poniŜej). Ta Dyrektywa jest odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwa DG
•

Za określenie wewnętrznych zagroŜeń chemikaliami, które wytwarzają lub importują
(tj. „klasyfikują” chemikalia według ich zagroŜeń – takich jak palność, toksyczność, rakotwórczość);
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•
•

Za etykietowanie tych chemikaliów według dokładnych reguł (tj. ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie i porada w zakresie bezpieczeństwa);
I za zapakowanie w bezpieczny sposób.

W lipcu 1999 roku, Dyrektywa 88/379/EEC została poprawiona przez Dyrektywę 99/45/EC.
Ta nowa Dyrektywa będzie zastępowała 88/379/EEC z 30 Lipca 2002 dla większości preparatów oraz z 30 Lipca 2004 dla produktów ochraniających instalacje i biocydów (substancji niszczących mikroflorę i mikrofaunę). 99/45/EC rozszerza zakres dyrektywy niebezpiecznych preparatów o włączenie pierwszy raz pestycydów i o wymagania klasyfikowania i etykietowania
preparatów niebezpiecznych dla środowiska. Rewiduje równieŜ tekst 88/379/EEC dla ułatwienia jego stosowania i rozumienia. Dyrektywa 2001/60/EC ostatnio zmodyfikowała Dyrektywę
1999/45/EC.
Konsekwencje dla dalszych uŜytkowników w łańcuchu z powodu innego Ustawodawstwa
Wspólnoty wynikającego z Klasyfikacji i Etykietowania substancji niebezpiecznych objętych
Dyrektywa 67/548/EEC są podsumowane w dokumencie Komisji Europejskiej, Dyrektoriat
Generalny JRC. Instytutu Ochrony Zdrowia i konsumentów. ECB.

3.1.5.2 OPRACOWANIE I DOSTARCZENIE KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI
ORAZ LITERATURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z PRODUKTEM.
Karty Charakterystyki Substancji
Dyrektywy 67/548/EEC i 99/45/EC wymagają od producentów niebezpiecznych chemikaliów
zapewnienia przemysłowym i zawodowym uŜytkownikom szczegółowych informacji na temat
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska i porad dotyczących swoich produktów w formie kart charakterystyki substancji. Dyrektywa 91/155/EEC, poprawiona przez
Dyrektywy 93/112/EEC i 2001/58/EC ustanawia wymagania, jakie informacje powinny być
zawarte w karcie charakterystyki substancji. Przedsiębiorstwo DG jest odpowiedzialne za te
Dyrektywy.
Takie informacje podane w SDS powinny być udostępniane w języku kraju przeznaczenia.
Taka informacja obejmuje nie tylko produkty sklasyfikowane jako niebezpieczne, ale takŜe
produkty niestwarzające zagroŜenia i produktu stron trzecich oraz uaktualniające informacje
wysyłane do klientów. Jest to takŜe waŜne z tej przyczyny, Ŝe monitoruje się zmiany w przepisach HSE w krajach gdzie produkty są sprzedawane.
Głównym celem kart charakterystyki substancji jest umoŜliwienie pracownikom zdecydowania, czy jakakolwiek niebezpieczna substancja chemiczna znajduje się na ich stanowiskach
pracy, a takŜe dokonania oceny, czy istnieje ryzyko naraŜenia zdrowia i bezpieczeństwa robotników i/lub środowiska naturalnego wynikające z zastosowania tych substancji. Dyrektywa
98/24/EC ( za którą odpowiada zatrudnienie DG) ustala odpowiedzialności pracowników w
szczegółach.
Dyrektywa Rady 98/24/EC z 7 Kwietnia 1998 w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracy przy ryzyku związanym z odczynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta in82

dywidualna Dyrektywa w ramach zrozumienia Artikułu16(1) Dyrektywy 89/391 (EEC). OJ nr
L131/11 5.5.98
Dyrektywa Komisji 93/112/EC z 10 Grudnia 1993 poprawiająca Dyrektywę Komisji
91/155/EEC definiującą i ustalającą szczegółowe uporządkowania systemu właściwych informacji dotyczących niebezpiecznych preparatów we wdraŜaniu Artykułu 10 Dyrektywy Rady
88/379/EEC. OJ Nr L314 p.38, 1993/12/16
Dyrektywa Komisji 91/155/EEC z 5 Marca 1991 definiującą i ustalającą szczegółowe uporządkowania systemu właściwych informacji dotyczących niebezpiecznych preparatów we wdraŜaniu Artykułu 10 of Dyrektywy 88/379/EEC, Oficjalny Dziennik L 076, 22/03/1991 P. 0035 0041
Dyrektywa Komisji 2001/58/EC poprawiająca drugi raz Dyrektywę 91/155/EEC definiującą i
ustalającą szczegółowe uporządkowania systemu właściwych informacji dotyczących niebezpiecznych preparatów we wdraŜaniu Artykułu 14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
1999/45/EC i odnosząca się do niebezpiecznych substancji we wdraŜaniu artykułu 27 Dyrektywy Rady 67/548/EEC (karty charakterystyki substancji) OJ L21 2/24. 7-8-2001.
UN Globalnie zharmonizowany System Klasyfikacji i Etykietowania chemikaliów (GHS),
2005. ISBN 92-1-116927-5.
Karty zdarzeń i Karty Bezpieczeństwa Pracy na stanowisku pracy
W dodatku do SDS-ów, które zgodnie z prawem są obowiązkowe przy towarach niebezpiecznych, które mają być uŜywane nie tylko przez siłę roboczą, ale takŜe przez klientów, niektóre
firmy uŜywają „kart zdarzeń” lub „Kart Bezpieczeństwa na stanowisku pracy”. Te arkusze lub
karty zapewniają podstawowe informacje SDS o niebezpieczeństwach napisane jasnym językiem z zamiarem stosowania ich przez pracowników.
Wytyczne EFMA do tłumaczenia kart charakterystyki substancji dla materiałów nawozowych. 1996
Tylko niewielka ilość substancji nawozowych lub preparatów jest sklasyfikowana jako niebezpieczne i dlatego prawnie wymagane karty charakterystyki substancji muszą być opracowane i
dostarczone zgodnie z wymienionymi Dyrektywami (Amoniak, Kwas azotowy, Kwas fosforowy i Kwas siarkowy). JednakŜe w interesie dobrej Odpowiedzialnej Dbałości oraz Ŝeby dostarczyć podstawowe informacje o produkcie do uŜytkownika, model Karty Charakterystyki Substancji (SDS) był takŜe wydany dla licznych zwykłych nawozów. Modele SDS-ów są przeznaczone dla firm członkowskich EFMA w celu wydawania jednolitych zestawów Karty Charakterystyki Substancji, unikając przy tym moŜliwości pojawienia się róŜnych informacji na róŜnych SDS-ach dla podobnych produktów i wprowadzania konsumentów w zakłopotanie
Wytyczne EFMA do tłumaczenia Kart Charakterystyki Substancji dla materiałów nawozowych, 1996
Dokument z wytycznymi został wydany w 1996 roku i będzie aktualizowany w 2005 z powodu
pojawienia się nowych ustaw.
Literatura o bezpieczeństwie pracy.
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Dodatkową literaturę o kwestiach bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska moŜna
dostarczać klientowi. Łączy się to z celem podniesienia bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom, które mogą się wydarzyć oraz zapobiegania szkodom dla zdrowia ludzi i dla środowiska
naturalnego. Przykładami są:
•
•
•
•
•
•

Kodeksy EFMA najlepszej praktyki rolniczej (patrz: rozdział 3.18.5)
Ulotka EFMA z 2003 roku – Nawozy a poŜar
Skrócona wersja Ulotki EFMA – Wytyczne do obróbki niezgodnych z normami nawozów produkowanych na bazie azotanu amonowego w łańcuchu dystrybucyjnym, 2005
Podręcznik EFMA z 1992 roku bezpiecznego magazynowania nawozów produkowanych na bazie amoniaku.(w trakcie rewizji)
Wytyczne EFMA do bezpiecznej obróbki i stosowania nawozów nieodpowiadających
normom i towarzyszących im materiałów. 2003
Wytyczne EFMA do bezpiecznej obróbki i utylizacji nieodpowiadających normom
nawozów stałych i materiałów im towarzyszących dla importerów nawozów, dystrybutorów i handlowców (2004)

Ponadto poszczególne firmy członkowskie EFMA mają do dyspozycji wiele opracowanych
dokumentów i ulotek zdąŜających do osiągnięcia tego celu.

Przepisy dotyczące istniejących substancji
W 1993 roku Rada przyjęła Przepisy Rady (EEC) 793/93 albo Przepisy o Istniejących Substancjach (ESR), wprowadzając tym sposobem obszerne ramy dla oceny i kontroli „istniejących”
substancji chemicznych1. Przepisy są przeznaczone do uzupełnienia istniejących juŜ reguł regulowanych przez Dyrektywę Rady 67/548/EEC do „nowych” substancji chemicznych2. „Istniejące” w UE substancje chemiczne określane są jak kaŜda inna substancja chemiczna wymieniona na liście Europejskiego Rejestru Istniejących Substancji będących w obrotach handlowych (EINECS) rejestr zawiera 100 195 substancji. Przepisy 793/93 przewidują, Ŝe ocena i
kontrola ryzyka stwarzanego przez istniejące chemikalia będą prowadzone w czterech etapach:
ETAP I
ETAP II
ETAP III
ETAP IV

zbieranie danych
ustalanie priorytetów
ocena ryzyka
zmniejszanie ryzyka

ETAP I

Zbieranie danych

Pierwotnie przepisy zajmowały się tzw. Chemikaliami Wysokiej Zdolności Produkcyjnej
(HPVCs). HPVC-sy są to takie substancje, które według Przepisu są objęte I i II fazą zbierania
danych, tj. te, które były importowane lub produkowane w ilościach przekraczających 1000 ton
na rok i zostały wyprodukowane/zaimportowane pomiędzy 23 Marca 1990 a 23 Marca 1994.
W III fazie etapu zbierania danych firmy, które produkowały lub importowały istniejące substancje w ilościach od 10 do 1000 ton na rok (Substancje Małej Zdolności Produkcyjnej lub
1

2
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LPVCs) były proszone o przesyłanie zredukowanych zestawów danych do Czerwca 1998.
Wszystkie dane muszą być przekazywane na specjalnych formatach elektronicznych Zharmonizowanych Elektronicznych DataSET-ów (HEDSET) i obrabiane na Międzynarodowej Jednolitej Bazie Danych Chemicznych (International Uniform ChemicaL Database (IUCLID)). Ponadto wszystkie firmy, które przekazały zestawy danych w kaŜdej z trzech faz zbierania danych
są proszone o aktualizację informacji, przynajmniej raz na trzy lata.
ETAP II

Ustalanie priorytetów

Artykuł 8 Przepisu postanawia, Ŝe Komisja, w porozumieniu z Państwami Członkowskimi,
będzie wyciągała listy substancji priorytetowych, które wymagają natychmiastowego zainteresowania ze względu na ich potencjalny wpływ na człowieka i środowisko naturalne. Komisja i
Państwa Członkowskie wykorzystają informacje zebrane podczas I etapu realizacji przepisu
jako podstawę do wybierania substancji priorytetowych. Od 1994 roku cztery takie listy priorytetowe były publikowane, pierwsza, druga, trzecia i czwarta lista priorytetów.
Przepis Komisji (EC) Nr 1179/94 z 25 Maja 1994 dotyczący pierwszej listy substancji priorytetowych przewidywanych Przepisem Rady (EEC)Nr 793/93 Oficjalny Dziennik Nr L 131
26/05/1994 P. 0003 - 0004
Przepis Komisji (EC) Nr 2268/95 z 27 Września 1995 dotyczący drugiej listy substancji priorytetowych przewidywanych Przepisem Rady (EEC) Nr 793/93 Oficjalny Dziennik Nr L 231,
28/09/1995 P. 0018 - 0019
Przepis Komisji (EC) Nr 143/97 z 27 Stycznia 1997 dotyczący trzeciej listy substancji priorytetowych przewidywanych Przepisem Rady (EEC) Nr 793/93 Oficjalny Dziennik Nr L 025,
28/01/1997 P. 0013 - 0014
Przepis Komisji (EC) 2364/2000 of 25 Października 2000 dotyczący czwartej listy substancji
priorytetowych przewidywanych Przepisem Rady EEC/793/93. OJ L 273 26.10.2002, p. 5.
ETAP III

Ocena ryzyka

Substancje z list priorytetowych muszą przechodzić głęboką ocenę ryzyka obejmującą ryzyko
stwarzane przez priorytetowe chemikalia dla ludzi (obejmujących robotników, konsumentów i
ludzi wystawionych na działanie poprzez środowisko naturalne) i dla środowiska (obejmującego ziemny, wodny i powietrzny ekosystem oraz akumulację w łańcuchu Ŝywienia). Ta ocena
ryzyka następuje według szkieletu zapoczątkowanego w Przepisie Komisji (EC) 1488/94 i
wdraŜanego w szczegółach według Technicznych Wytycznych (TGD) w sprawie Oceny Ryzyka dla nowych i istniejących substancji. Pierwsze szkicowe raporty oceny ryzyka są napisane
przez Państwa Członkowskie, które działały jak „reporterzy”. Komisja pośredniczyła w spotkaniach, na których próbowano osiągnąć konsensus w sprawie wniosków z oceny ryzyka. Po
przyjęciu oceny ryzyka, wydano trzy publikacje:
1. Obszerny raport z oceny ryzyka (w postaci ksiąŜki, na stronach internetowych ECB i w
Międzynarodowej bazie jednolitych danych o chemikaliach (IUCLID),
2. Podsumowanie tego ( w postaci raportu EUR i na stronach internetowych ECB)
3. Zestawienie wniosków w Oficjalnym Dzienniku Komisji Europejskiej.
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Dyrektywa EEC 793/93 została poprawiona przez Przepis Komisji EC 642/2005. Ta poprawka
narzuca wymagania informacji o badaniu pewnych priorytetowych substancji przez importerów
lub producentów wymienionych w aneksie do poprawki. ChociaŜ nie odnosi się to bezpośrednio do naszego przemysłu, to dalsze badania nad kadmem i tlenkiem kadmu jest wymagane.
Przepis Komisji (EC) Nr 642/2005 z 27 Kwietnia 2005 narzucający wymagania informacji o
badaniu przez importerów lub producentów pewnych substancji priorytetowych według Przepisu Rady (EEC) Nr 793.93 w sprawie oceny i kontroli ryzyka związanego z istniejącymi substancjami. OJ L 107 of 28-04-2005 p. 14 -16
Program ICCA HPV
Międzynarodowa Rada Zjednoczenia Chemicznego (ICCA) HPV Przedsięwzięcie Chemiczne
(załoŜone 3 Października 1998) jest dobrowolnym działaniem firm chemicznych, najpierw w
Europie, Japonii i Ameryce Północnej, w celu dostarczenia globalnie zharmonizowanych danych i wstępnych ocen niebezpieczeństw dla pewnych chemikaliów o Wysokiej Zdolności
Produkcyjnej, 1000 ton (HPV), do końca 2004 roku. Informacje, tj. Kompletne Dane Dossier
Wyselekcjonowanych Informacji (SIDS Dossier), SIDS Raport z wstępnej oceny (SIAR) i
SIDS profil wstępnej oceny (SIAP), będą przekazywane do OECD w celu międzynarodowego
uzgodnienia tego, jako części skupionej je w programie chemikaliów HPV. Osiągnięcia inicjatywy będą stanowiły głos naukowy do jednoczesnej, globalnej, regionalnej i/lub państwowej
oceny, dobrowolnej akcji przemysłu lub do zarządzania ryzykiem.
Instytut Nawozów Sztucznych (TFI, Washington, D.C.) i Europejskie Zrzeszenie Producentów
Nawozów Sztucznych (EFMA, Bruksela, Belgia) podpisały wspólne uzgodnienie o dzieleniu
się informacjami z badań nad toksycznością produktów nawozowych przez połączenie wyników ze swoich programów badań toksyczności odpowiednich produktów. W ramach umowy
TFI i EFMA stworzyły dane toksykologiczne nawozów o duŜej zdolności produkcyjnej. TFI
rozpoczął swój program badawczy produktów w 1999 roku i projekt skończony został w 2003
roku. EFMA zaczęła od programu zharmonizowanych kompletów danych elektronicznych
(Hedsets), w 1995.
Informacje stworzone w wyniku tego wspólnego projektu zaopatrują producentów nawozów
Ameryki Północnej i Europy w naukowe dane o bezpieczeństwie produktów nawozowych. Te
dane będą stosownie zsumowane dla Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju w formacie Zestawu Danych Wyselekcjonowanych Informacji SIDS). Państwa OECD uzgodniły
komplety badań i typy danych, które na ogół są niezbędne do scharakteryzowania zachowania i
potencjalnego niebezpieczeństwa chemikaliów wypuszczonych do środowiska. Aktualnie badania są dostępne i EFMA będzie przechodziła do dalszego spełnienia wymagań programu
ICCA.
Polityka UE wobec chemikaliów
Końcowy Dokument White Paper z 13-02-2001 podaje strategię przyszłościowej polityki UE w
zakresie chemikaliów.
Wszystkie istniejące (deklarowane, Ŝe są na rynku we wrześniu 1981) i nowe substancje (np.
te, które zostaną umieszczone na rynku po tej dacie) będą częścią tego samego systemu: REACH (Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Chemikaliów).
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Wszystkie chemikalia powyŜej 1 tony naleŜy zarejestrować w centralnej bazie danych, a przy
wyŜszym tonaŜu naleŜy zwracać szczególną uwagę długotrwałe i chroniczne efekty.
Rejestracja:
Wszystkie substancje przekraczające zdolność produkcyjną rzędu 1 tony.
Rejestracja wymaga Ŝeby producent lub importer powiadomił władze o zamiarze wyprodukowania lub zaimportowania substancji w ilość przekraczającej 1 tonę, przesłał dossier wymagane ustawowo. Informacja jest wprowadzana do elektronicznej bazy danych i uzyskuje numer
rejestracyjny. MoŜliwe są kontrole miejscowe.
•
•
•
•
•
•
•

Dane/informacje w zakresie identyfikacji i własności substancji (włącznie z danymi
toksykologicznymi i własnościami ekotoksykologicznymi).
Zamierzone zastosowanie, szacowane wystawienie ludzi i środowiska na działanie tej
substancji.
Oczekiwane ilości produkcji
Propozycja klasyfikacji i etykietowania substancji
Karta charakterystyki substancji
Wstępna ocena ryzyka obejmująca zamierzone zastosowanie
Proponowane działania w zakresie zarządzania ryzykiem.

Ocena
Wszystkie zarejestrowane substancje przekraczające 100 ton. Ocena będzie prowadzona przez
organa kontrolne i będą obejmowały opracowanie programów badań dostosowanych do substancji skoncentrowanych na efektach długotrwałego wystawienia na działanie tej substancji.
Organa kontrolne dokładnie sprawdzą dane dostarczone przez przemysł i zdecydują o dalszym
badaniu popierając propozycję ze strony przemysłu.
Autoryzacja
Przy substancjach o pewnych niebezpiecznych własnościach jak związki rakotwórcze, substancje mutageniczne (wywołujące zmiany dziedziczne) lub reprotoksyczne (działające szkodliwie
na rozrodczość), uporczywe zanieczyszczenia organiczne, itp.
Harmonogram
•
•
•

Substancje przekraczające zdolność produkcyjną 1000 ton – przynajmniej do końca
2005 roku
Substancje przekraczające zdolność produkcyjną 100 ton – przynajmniej do końca 2008
roku
Substancje przekraczające zdolność produkcyjną 1 tony – przynajmniej do końca 2012
roku

Komisja UE przygotowuje, w oparciu o zasady wyszczególnione w White Paper, propozycję
Dyrektywy UE. PoniewaŜ istnieje podobieństwo pomiędzy przedsięwzięciem ICCA a programem UE wyszczególnionym w White Paper w sprawie polityki UE w zakresie chemikaliów, to
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naleŜy przypuszczać, Ŝe skoro wymagania w programie ICCA spełniają się, to ma to równieŜ
wpływ na przyszłą Dyrektywę UE.
W 2003 roku Komisja Europejska (Przedsiębiorstwo DG) wydała szkicową propozycję w
sprawie konsultowania Dyrektywy dotyczącej Rejestracji, Oceny, Autoryzacji i Ograniczeń
Chemikaliów (REACH). Propozycja jest aktualnie rozwaŜana przez Parlament Europejski i
Rade UE odnośnie adaptacji w ramach tzw. procedury wspólnych decyzji. więcej informacji
moŜna zdobyć na stronie internetowej komisji Przedsiębiorstwo DG.
[Bruksela, 29.10.2003 COM (2003) 644 końcowy 2003/0256(COD) 2003/0257(COD)
Propozycja Przepisu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczącego Rejestracji,
Oceny, Autoryzacji i Ograniczeń Chemikaliów (REACH), ustanawiającego Europejską Agencję Chemikaliów i poprawiająca Dyrektywę 1999/45/EC oraz Przepis (EC) {uporczywych zanieczyszczeń organicznych}.
Propozycja DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY poprawiająca Dyrektywę Rady 67/548/EEC w celu przyjęcia jej do Przepisu (EC) Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącego Rejestracji, Oceny, Autoryzacji i Ograniczeń Chemikaliów (przedstawionego przez Komisję) {SEC(2003 1171}
Szkicowa propozycja dotycząca Rejestracji, Oceny, Autoryzacji i Ograniczeń Chemikaliów
(REACH): 6 tomów]

3.1.5.4 DOSTARCZANIE INFORMACJI KLIENTOM I WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI
NA ZASADZIE PARTNERSTWA.
Aby nie dopuścić do pojawienia się niepomyślnych wpływów na bezpieczeństwo pracy,
Ochronę zdrowia i środowiska, informacje HSE podaje się do wiadomości dystrybutorów, rolników i opinii publicznej (patrz takŜe: rozdział 6.4).
W zaleŜności od grupy docelowej następujące informacje HSE moŜna podawać do wiadomości:
Poprawny sposób wykorzystania produktu (oparty na doświadczeniach agronomicznych) (patrz
takŜe: rozdział 3.1.8.3.)
•
•
•
•
•

Bezpieczne: obróbka, magazynowanie i transport (patrz takŜe: rozdziały 3.1.7.1. i
3.1.7.2.)
Bezpieczne: obróbka, magazynowanie w gospodarstwie rolnym (patrz takŜe: rozdział
3.1.8.1.)
Bezpieczna obróbka rozsypów i zanieczyszczonych produktów (patrz takŜe: rozdział
3.1.7.2.)
Przygotowanie do awarii i reakcja na awarię (patrz: rozdział 3.1.5.5.)
Aspekty zabezpieczeń (patrz: rozdział 3.1.7.5.).

Personel zajmujący sie obsługą sprzedaŜy musi być przeszkolony w kwestiach agronomicznych
i poprawnego stosowania produktu, obróbki, magazynowania produktów dla zachowania jakości produktu oraz HSE a takŜe załatwiania reklamacji i zapytań ofertowych.
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Wsparcie dla posesji klientów lub pracy na nich moŜna organizować dla zapewnienia:
•
•
•
•
•

Poprawnej obróbki i magazynowania produktów w celu zachowania jakości produktu
Poprawnej obróbki pod względem HSE
Poprawnego stosowania nawozów
Poprawnej obróbki materiałów nieodpowiadających normom
Środków bezpieczeństwa

Firma moŜe oferować specjalne szkolenie klientów w zakresie magazynowania i obróbki produktów (obchodzenia się z produktami).

3.1.5.5
REKLAMACJE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW, WYCOFANIE
PRODUKTU I ZAJŚCIA ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI.
Zapytania ofertowe i reklamacje
Procedura rozpatrywania zapytań ofertowych i reklamacji powinna być na miejscu i musi
obejmować następujące aspekty:
•
•
•

SprzęŜenie zwrotne wobec strony zgłaszającej reklamację
SprzęŜenie zwrotne wobec organizacji w związku z załatwieniem reklamacji
Prowadzenie rejestracji

Wycofanie produktu
Na miejscu powinien być system do załatwiania wycofywania produktu.
Awarie
Ocena potencjalnego wpływu i reakcje na awarie powinny być na miejscu i obejmować:
•
•
•
•
•

Incydenty u klienta
Incydenty w gospodarstwie rolnym
Wystawienie ludzi i zwierząt na działanie czynnika szkodliwego
ZagroŜenia dla środowiska naturalnego
ZagroŜenia i inne kwestie bezpieczeństwa

Procedura powinna być na miejscu dotycząca sposobu postępowania przy wezwaniach awaryjnych przez cały czas i odnośnie przedstawiania wyŜszemu kierownictwu awarii i incydentów
związanych z produktem u klientów i w gospodarstwie rolnym powinna być dostępna dla centralnego powetowania strat.

3.1.5.6
ZGODNOŚĆ POMIĘDZY WYMAGANIAMI KLIENTÓW I ORGANÓW
KONTROLNYCH A JAKOŚCIĄ PRODUKTU
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Wszystkie produkty nawozowe na rynku europejskim muszą być zgodne z właściwymi wymaganiami jakościowymi ustanowionymi przez organa władzy. Jest to opisane w Przepisie
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady of 13 Października 2003 odnoszącym się do
nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003. Ponadto klienci będą stawiali wymagania względem swoich zakupów odnośnie zawartości środka odŜywczego i charakterystyki jakościowe
produktu. Firmy będą miały procedury zapewnienia jakości Ŝeby udokumentować Ŝądane charakterystyki i pobiorą niezbędne próbki oraz przeprowadzą niezbędne analizy laboratoryjne.
Aby nie dochodziło do zepsucia się jakości produktu wzdłuŜ całego łańcucha dystrybucji, to
działania muszą obejmować najlepsze praktyki obsługi według ustalonego porządku.

3.1.6

TRANSPORT I DOSTAWA PRODUKTU.

WPROWADZENIE
Transport nawozów i surowców do ich wyprodukowania jest regulowany ustawodawstwem
ONZ i UE. W celu obniŜenia ryzyka wypadku operatorzy obsługujący transport powinni postępować według najlepszych praktyk przemysłowych. Program Pieczy nad produktem EFMA
wzywa do selekcjonowania operatorów transportu w oparciu o osiągnięcia i kompetencje HSE,
przestrzeganie najlepszych praktyk przemysłowych przy załadunku/rozładunku i zwracanie
właściwej uwagi na kwestie bezpieczeństwa podczas transportu.

WYMAGANIA PRAWNE
Ogólnie
Zalecenie UN w sprawie transportu niebezpiecznych towarów: Modelowe przepisy. 14-ta zrewidowana edycja, 2005. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych, ISBN 92-1-1391067.
Zalecenie UN w sprawie transportu niebezpiecznych towarów: Podręcznik badań i kryteriów.
Czwarta zrewidowana edycja, 2003. ISBN 92-1-139087-7-0 poprawiona przez czwartą zrewidowaną edycję, 2005 (poprawka 1; ISBN numer 92-1-139109-1)

Zharmonizowana klasyfikacja i etykietowanie
UN Globalnie zharmonizowany System Klasyfikacji i Etykietowania chemikaliów (GHS),
2005. ISBN 92-1-116927-5.

Transport drogowy
Dyrektywa Rady 94/55/EC z 21 Listopada 1994 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw
Członkowskich dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych, OJ Nr
L319,12.12.1994, p.7
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Aneksy A i B do Dyrektywy Rady 94/55/EC z 21 Listopada 1994 w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych, OJ Nr L275.28.10.1996
Dyrektywa Komisji 96/86/EC z 13 Grudnia 1996 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu
drogowego towarów niebezpiecznych, OJ Nr L335,24.12.1996, p.43
Poprawka do Aneksów A i B Dyrektywy Rady 94/55/EC anonsowana w Dyrektywie Komisji
96/86/EC z 13 Grudnia 1996 adaptującej postęp techniczny do Dyrektywy 94/55/EC w sprawie
zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu drogowego towarów
niebezpiecznych, OJ Nr L251,15.9.1997
Dyrektywa Komisji 1999/47/EC z 21 Maja 1999 adaptująca drugi raz postęp techniczny do
94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu
drogowego towarów niebezpiecznych, OJ Nr L169,5.7.1999, p.1
Dyrektywa 2000/61/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 Października 2000 poprawiająca Dyrektywę 94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych, OJ Nr L279, 1.11.2000, p.40
Dyrektywa Komisji 2001/7/EC z 29 Stycznia 2001 adaptująca trzeci raz postęp techniczny do
Dyrektywy 94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych, OJ Nr L30, 1.2.2001, p.43.
Europejska Umowa Dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Po
Drogach (ADR). Wydanie 2005. Tom I i II. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych
ISBN 92-1-139097-4.
Aneksy A i B do to Dyrektywy Rady 94/55/EC anonsowane w Dyrektywie Komisji 2001/7/EC
adaptującej trzeci raz postęp techniczny do Dyrektywy Rady 94/55/EC w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych. OJ L18 26 Stycznia 2004
Dyrektywa Komisji 2003/28/EC z 7 Kwietnia 2003 adaptująca czwarty raz postęp techniczny
do Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich
dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA). OJ L90 z
08-04-2003 p. 45
Dyrektywa Komisji 2004/111/EC z 9 Grudnia 2004 adaptująca piąty raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA). Oficjalny
Dziennik L 365, 10/12/2004 P. 0025 - 0026
Decyzja Komisji 2005/263/EC z 4 Marca 2005 upowaŜniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych umniejszeń w stosunku do Dyrektywy 94/55/EC dotyczącej transportu drogowego towarów niebezpiecznych. OJ L85 z 2.4.2005 p58-59
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Decyzja Komisji 2005/903/EC z 13 Grudnia 2005 poprawiająca Decyzję 2005/263/EC w sprawie upowaŜnienia Państw Członkowskich do przyjęcia pewnych umniejszeń w stosunku do
Dyrektywy 94/55/EC dotyczącej transportu drogowego towarów niebezpiecznych (podana do
wiadomości dokumentem o numerze C(2005) 3565). OJ L328 z 15/12/2005 strony 62-67.

Transport kolejowy
Dyrektywa 2000/62/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1 Października 2000 poprawiająca
Dyrektywę 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących
transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. OJ Nr L279, 1.11.2000, p.44
Dyrektywa Rady 2001/6/EC z 29 Stycznia 2001 adaptująca trzeci raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. OJ Nr L 30, 122001, p.42.
Konwencja dotycząca Międzynarodowego Przewozu Kolejowego (COTIF). Załącznik B. Jednolite reguły dotyczące Kontraktów na międzynarodowy przewóz towarów koleją (CIM).
Aneks I do Przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
koleją (RID). Wydanie 2005.
Aneksy A i B do Dyrektywy Rady 96/49/EC anonsowanej w Dyrektywie Komisji 2001/6 adaptująca trzeci raz postęp techniczny do Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. OJ. L121 z 26 Kwietnia 2004.
Dyrektywa Komisji 2003/29/EC z 7 Kwietnia 2003 adaptująca czwarty raz postęp techniczny
do Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich
dotyczących transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA). OJ L90
of 08-04-2003 p. 47
Dyrektywa Komisji 2004/89/EC z 13 Września 2004 adaptująca piąty raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich dotyczących transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA), Oficjalny
Dziennik L 293, 16/09/2004 P. 0014 - 0014

Przewoźne urządzenia ciśnieniowe
Dyrektywa Rady 1999/36/EC z 29 Kwietnia 1999 w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych OJ Nr L 138, 1.6.1999, p. 20
Dyrektywa Komisji 2001/2/EC z 4 Stycznia 2001 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
Rady 1999/36/EC w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych, OJ Nr L 5, 10.1.2001, p. 4
Decyzja Komisji z 25 Stycznia 2001 odraczająca dla pewnych przewoźnych urządzeń ciśnieniowych datę wdroŜenia Dyrektywy Rady 1999/36/CE (podane do wiadomości dokumentem o
numerze C(2001) 139)OJ Nr L 39, 9.2.2001, p.43
92

Dyrektywa Komisji 2002/50/EC z 6 Czerwca 2002 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy Rady 1999/36/EC w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych OJ L 149, 7.6.2002,
strona 28

Wody śródlądowe
Europejska Umowa w sprawie Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogami Wód Śródlądowych (ADN). Wydanie 2005. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych, ISBN 92-1-139102-4.
Drogi morskie
International Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych (IMDG), Wydanie
2002. Dwa tomy. Publikacje IMO, IMO 200E.

Konsultant w sprawach bezpieczeństwa Towarów Niebezpiecznych
Dyrektywa Rady 96/35EC z 3 Czerwca 1996 w sprawie ustalenia zawodowych kwalifikacji
konsultanta ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym,
kolejowym i po wodach śródlądowych. OJ Nr L 145, 19.6.1996, p. 10
Dyrektywa 2000/18/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z17 Kwietnia w sprawie minimalnych wymagań egzaminacyjnych na konsultanta ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
kolejowym i po wodach śródlądowych. OJ Nr. L 118, 19.5.2000, p. 41

WYMAGANIA EFMA
NaleŜy oszacować wszystkie zagroŜenia występujące podczas załadunku, rozładunku i transportu. Ocena obejmuje HSE i aspekty zabezpieczeń.
PoniŜej podane wytyczne EFMA zawierają informacje o wymaganiach związanych z procedurą
załadunku i rozładunku oraz wymagania dotyczące operatorów z obsługi transportu.
Wytyczne w sprawie transportowania kwasu azotowego w zbiornikach, (1998)
Wytyczne w sprawie transportu amoniaku koleją (2005).

OGÓLNE ZALECENIA DLA TRANSPORTU
Nie istnieją Ŝadne przepisy dotyczące transport większej części nawozów sztucznych. jednakŜe
pewne nawozy (np. azotan amonu) i ich produkty pośrednie (np. amoniak, kwas azotowy i
kwas fosforowy) są sklasyfikowane jako niebezpieczne i ich transport regulowany jest przez
Zalecenia UN w sprawie Transportu Towarów Niebezpiecznych: Przepisy modelowe. 14 zrewidowane wydanie, 2005. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych, ISBN 92-1139106-7. Metody testów towarzyszących tym zaleceniom moŜna znaleźć w:
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Zalecenia UN w sprawie Transportu Towarów Niebezpiecznych: Instrukcje prowadzenia badań i kryteria. Czwarte zrewidowane wydanie, 2003. ISBN 92-1-139087-7-0 poprawione przez
czwarte zrewidowane 2005 (poprawka 1; ISBN numer 92-1-139109-1)
W oparciu o tą klasyfikację, transport drogowy, kolejowy i po wodach śródlądowych i morskich w Europie regulowany jest następującymi umowami:

TRANSPORT DROGOWY
Europejska Umowa Dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Po
Drogach (ADR). Wydanie 2005. Tom I i II. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych
ISBN 92-1-139097-4.
Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych po
drogach lądowych (ADR).
Przepisy są sformułowane przez Komitet Transportu Lądowego w Komisji Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych na Europę przez swoją Partię Pracy w sprawie Transportu Towarów
Niebezpiecznych (WP15). Sama umowa została zawarta w Genewie w dniu 30 września 1957 i
wprowadzona w Ŝycie w dniu 29 stycznia 1968 stanowiąc podstawę do jej kolejowego równowaŜnika RID. Obecna edycja wchodzi w Ŝycie 1 stycznia 1999, jej angielska wersja tekstu jest
dostępna w Biurze Stacjonarnym.
W ramach umowy większość krajów w Europie uzgodniło wspólne reguły przemieszczania
Towarów niebezpiecznych po drogach, przez ich granice kraju I przez ich terytoria. Na dzień 1
styczna 1999 roku było 34 sygnatariuszy tej Umowy.
Sama Umowa jest dość krótka i zawiera 17 artykułów. Artykuł 2 mówi, Ŝe poza pewnymi bardzo niebezpiecznymi towarami, inne towary moŜna przemieszczać między krajami w pojazdach samochodowych, pod warunkiem, Ŝe:
• Opakowania i etykiety są zgodne z Aneksem A do Umowy,
• Konstrukcja pojazdu, urządzenia i obsługa są zgodne z Aneksem B.
Dlatego Aneksy A i B do umowy zawierają postanowienia, które muszą być spełnione.
Aneks A stanowi listę niebezpiecznych towarów, według ich klasy, które moŜna przekazywać
do transportu międzynarodowego i ustala postanowienia dla opakowań i etykiet oraz dla opisu
towarów w dokumentach transportowych. Zgodność z tymi postanowieniami naleŜy do obowiązków nadawcy.
Aneks B podaje postanowienia dotyczące pojazdów i obsługi transportu, które naleŜą do obowiązków przewoźnika.
Nie istnieją Ŝadne władze zmuszające do ADR ani nie ma Ŝadnych kar za niezgodność. JednakŜe większość państw sygnatariuszy prowadzi sprawdzenia przy drogach i moŜe podejmować
działania przeciw niezgodnościom zgodnie z ich prawem krajowym oraz w oparciu o Dyrektywę w sprawie jednolitych kontroli na drogach. Aby usprawnić wolny rynek i ustalić jednolite
postanowienia wśród Państw Członkowskich Unii Europejskiej, tak zwana ramowa Dyrektywa
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ADR (Dyrektywa Rady 94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych w Państwach Członkowskich dotyczących transportu towarów niebezpiecznych po drogach), jako poprawiona,
wymaga Ŝeby Aneksy A i B ADR stanowiły podstawę do przepisów krajowych.
ADR zawiera nieoficjalne Wprowadzenie, które podsumowuje postanowienia ADR, aby dać
tym wytyczne ogólne. Po zwięzłym podsumowaniu Wprowadzenie przechodzi do bardziej
szczegółowych i najwaŜniejszych postanowień dotyczących pracy w ramach określonych przez
ADR.
Dyrektywa Rady 94/55/EC z 21 Listopada 1994 w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw
Członkowskich w związku z transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych OJ
No L319, 12.12.1994, p. 7
Aneksy A i B do Dyrektywy Rady 94/55/EC z 21 Listopada 1994 w sprawie zbliŜenie ustaw
prawnych Państw Członkowskich w związku z transportem materiałów niebezpiecznych po
drogach lądowych OJ Nr L275. 28.10.1996
Dyrektywa Komisji 96/86/EC z 13 Grudnia 1996 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
94/55/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w związku z transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych OJ Nr L335, 24.12.1996, p.43
Poprawki do Aneksów A i B do Dyrektywy Rady 94/55/EC anonsowanej w Dyrektywie Komisji 96/86/EC z 13 Grudnia 1996 adaptującej postęp techniczny do 94/55/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w związku z transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych OJ Nr L251, 15.9.1997
Dyrektywa Komisji 1999/47/EC z 21 Maja 1999 adaptująca drugi raz postęp techniczny do
94/55/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w związku z transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych, OJ Nr L169, 5.7.1999, p. 1
Dyrektywa 2000/61/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z10 Października 2000 poprawiająca
Dyrektywę 94/55/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w związku z
transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych, OJ Nr L279, 1.11.2000, p.40
Dyrektywa Komisji 2001/7/EC z 29 Stycznia 2001 adaptująca trzeci raz postęp techniczny do
Dyrektywy 94/55/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w związku
z transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych, OJ Nr L30, 1.2.2001, p.43.
Aneksy A i B to Dyrektywy Rady 94/55/EC anonsowanej w Dyrektywie Komisji 2001/7/EC
adaptująca trzeci raz postęp techniczny do Dyrektywy Rady 94/55/EC w sprawie zbliŜenie
ustaw prawnych Państw Członkowskich w związku z transportem materiałów niebezpiecznych
po drogach lądowych, OJ L18 26 Stycznia 2004
Dyrektywa Komisji 2003/28/EC of 7 Kwietnia 2003 adaptująca czwarty raz postęp techniczny
do Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w
związku z transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych, (Tekst zgodny z
EEA). OJ L90 z 08-04-2003 p. 45.
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Dyrektywa Komisji 2004/111/EC z 9 Grudnia 2004 adaptująca piąty raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 94/55/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w
związku z transportem materiałów niebezpiecznych po drogach lądowych, (Tekst zgodny z
EEA). Oficjalny Dziennik L 365, 10/12/2004 P. 0025 - 0026
Decyzja Komisji 2005/263/EC z 4 Marca 2005 upowaŜniająca Państwa Członkowskie do przyjęcia pewnych uchybień względem Dyrektywy 94/55/EC związanej z transportem drogowym
towarów niebezpiecznych. OJ L85 of 2.4.2005 p. 58-59
Decyzja Komisji 2005/903/EC z 13 Grudnia 2005 poprawiająca Decyzję 2005/263/EC w sprawie upowaŜnienia Państw Członkowskich do przyjmowania pewnych uchybień w stosunku do
Dyrektywy 94/55/EC związanej z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (podana
do wiadomości dokumentem o numerze C(2005) 3565). OJ L328 of 15/12/2005 strony 62-67.

TRANSPORT KOLEJOWY
Konwencja dotycząca Międzynarodowego Przewozu Koleją (COTIF). Załącznik B. Jednolite
reguły dotyczące Kontraktów w Międzynarodowym Przewozie Towarów koleją (CIM). Aneks
I Przepisy dotyczące Międzynarodowego Przewozu Towarów niebezpiecznych koleją (RID).
Wydanie z 2005roku.
Dyrektywa 2000/62/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1 Października 2000 poprawiająca
Dyrektywę 96/49/EC w sprawie zbliŜenie ustaw prawnych Państw Członkowskich w związku z
transportem materiałów niebezpiecznych koleją. OJ Nr L279, 1.11.2000, p.44
Dyrektywa Rady 2001/6/EC z 29 Stycznia 2001 adaptującą trzeci raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich w
związku z transportem materiałów niebezpiecznych koleją. OJ Nr L 30, 122001, p.42.
Aneksy A i B to Dyrektywy Rady 96/49/EC anonsowanej w Dyrektywie Komisji 2001/6 adaptującej trzeci raz postęp techniczny do Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych Państw Członkowskich w związku z transportem materiałów niebezpiecznych koleją. OJ. L121 z 26 Kwietnia 2004.
Dyrektywa Komisji 2003/29/EC z 7 Kwietnia 2003 adaptująca czwarty raz postęp techniczny
do Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich w
związku z transportem materiałów niebezpiecznych koleją (Tekst zgodny z EEA). OJ L90 z 0804-2003 p 47
Dyrektywa Komisji 2004/89/EC z 13 Września 2004 adaptująca piąty raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich w
związku z transportem materiałów niebezpiecznych koleją(Tekst zgodny z EEA). Oficjalny
Dziennik L 293, 16/09/2004 P. 0014 - 0014

PRZEWOŹNE URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE (TPED)
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W kontekście globalnego celu poprawienia bezpieczeństwa w transporcie Unia Europejska
wydała w 1999 roku Dyrektywę 1999/36/EC, aby wzmocnić bezpieczeństwo związane z przewoźnymi urządzeniami ciśnieniowymi posiadających aprobatę na transport lądowy materiałów
niebezpiecznych po drogach i koleją. Dyrektywa dąŜy jednocześnie do zapewnienia swobodnego przemieszczania takich urządzeń w obrębie Wspólnoty, włącznie z wprowadzeniem na
rynek i powtórnym oddaniem do eksploatacji oraz z aspektami ponownego wykorzystania.
Dyrektywa 1999/36/EC jest powszechnie sprowadzana do TPED (Dyrektywy Przewoźnych
Urządzeń Ciśnieniowych). W celu usprawnienia stosowania Dyrektywy, Komisja razem z ekspertami Państw członkowskich opracowała Wytyczne TPED, które moŜna znaleźć w tym rozdziale. Będzie to zakończone wtedy, gdy nowe Wytyczne zostaną przyjęte.
Przedsiębiorstwo DG na swojej stronie internetowej "Zharmonizowane standardy" zawiera w
podsumowaniu listę tłumaczeń odnośników do standardów (CEN, numery EN), które zostały
opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej. ChociaŜ lista jest aktualizowana
regularnie, to moŜe być niekompletna i nie ma Ŝadnego znaczenia prawnego: tylko publikacje
w Oficjalnym Dzienniku stwarzają prawne wywierają wpływ.
Więcej informacji moŜna znaleźć w Dyrektywie Urządzeń Ciśnieniowych na stronie internetowej Przedsiębiorstwa DG.
Dyrektywa Rady 1999/36/EC z 29 Kwietnia 1999 w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych. OJ Nr L 138, 1.6.1999, p. 20
Dyrektywa Komisji 2001/2/EC z 4 Stycznia 2001 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
Rady 1999/36/EC w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych OJ Nr L 5, 10.1.2001, p. 4
Decyzja Komisji z 25 Stycznia 2001 przesuwająca w czasie datę wdroŜenia Dyrektywy Rady
1999/36/CE dla pewnych przewoźnych urządzeń ciśnieniowych (podano do wiadomości dokumentem o numerze C(2001) 139), OJ Nr L 39, 9.2.2001, p. 43
Dyrektywa Komisji 2002/50/EC z 6 Czerwca 2002 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy Rady 1999/36/EC w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych OJ L 149, 7.6.2002,
strona 28

TRANSPORT PO WODACH ŚRUDLĄDOWYCH
Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego przewozu Towarów Niebezpiecznych po
wodach śródlądowych. (ADN). Wydanie 2005.Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych ISBN 92-1-139102-4..

TRANSPORT MORSKI
International Międzynarodowy Morski Kod Towarów Niebezpiecznych (IMDG), Wydanie
2002. Dwa tomy. Publikacje IMO, IMO 200E.
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3.1.6.1 KLASYFIKACJA I ETYKIETOWANIE PRODUKTÓW DO TRANSPORU
Towar niebezpieczny musi być poddany klasyfikacji przed nadaniem. Istnieje róŜnica pomiędzy klasyfikacją i etykietowaniem dla dostawy towaru i dla transportu. Te pierwsze czynności
wstępnie wskazują cel na ochronę pracowników i klientów mających kontakt z produktami. Te
drugie są nacelowane na identyfikację właściwości substancji i preparatów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo podczas normalnej obróbki i transportu. Klasyfikacja dla transportu jest
zasadniczym pierwszym krokiem w celu zdecydowania o tym jak etykietować, pakować i
transportować produkt w sposób bezpieczny, i jest to wymóg podyktowany prawem.
Klasyfikację towarów niebezpiecznych wykonuje się zgodnie z Zaleceniami w sprawie transportu Towarów Niebezpiecznych: Przepisy modelowe. Wydanie 14 zrewidowane, 2005. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych ISBN 92-1-139106-7. Metody badań towarzyszące
tym zaleceniom moŜna odnaleźć w: Zalecenia NZ w sprawie transportu Towarów Niebezpiecznych: Instrukcja obsługi testów i kryteria. Czwarte wydanie zrewidowane, 2003. ISBN
92-1-139087-7-0 poprawione przez czwarte zrewidowane wydanie z 2005 roku (1 poprawka;
ISBN numer 92-1-139109-1).
Oznaczanie i etykietowanie są naszkicowane w dokumentach, do których odnosi sie rozdział
5.2. oraz w Globalnie Zharmonizowanym Systemie NZ w sprawie Klasyfikacji i Etykietowania
Chemikaliów (GHS), 2005. ISBN 92-1-116927-5.
Plakatowanie i oznaczanie jednostek transportowych są naszkicowane w rozdziale 5.3 tego
samego dokumentu związanego z tematem.

3.1.6.2 USTANOWIENIE WYTYCZNYCH DO TRANSPORTU SUROWCÓW
Wszystkie kwestie, opisane w rozdziale 3.1.6 “Transport i Dostawy Produktu” mają zastosowanie takŜe do transportu surowców, są to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.6.3

Klasyfikacja i etykietowanie produktów przeznaczonych do transportu (3.1.6.1.),
Ocena ryzyka przy czynnościach związanych z dystrybucją (3.1.6.3)
Ocena i dobieranie operatorów transportu (3.1.6.4)
Opracowanie informacji dla transportu w sprawie TREMCARDS, informacji o towarach niebezpiecznych i porady dla kierowców (3.1.6.5.).
Ustanowienie konsultanta ds. bezpieczeństwa pracy z towarami niebezpiecznymi
(3.1.6.6.)
Szkolenie kierowców (3.1.6.7.)
Reakcja na awarie z udziałem Produktów (3.1.6.8.)
Ustanowienie bezpiecznego załadunku statków (3.1.6.9.)
Ustanowienie wytycznych dla transportu (3.1.6.10)

OCENA RYZYKA PRZY CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z DYSTRYBUCJĄ.

Ocena niebezpieczeństw towarzyszących czynnościom związanym dystrybucją nie tylko obejmują ogólną ocenę metod transportowania (przy pomocą jakich środków, jakimi drogami, w
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jakich ilościach, do jakich klientów) biorąc pod uwagę aspekty HSE i kwestie zabezpieczeń,
ale takŜe bardziej wyrazistą ocenę operatora sprzętu transportowego, załadunku i rozładunku,
dokumentacji transportowej i przygotowania na wypadek awarii.

3.1.6.4

OCENA I DOBÓR OPERATORA TRANSPORTU (TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH).

WPROWADZENIE
Dobór operatorów transportu zewnętrznego obejmuje ocenę wykonywania przepisów HSE
przez operatorów. Instrukcje dla operatorów transportu powinny określać wymagania dotyczace:
Urządzenia transportowego
•
•
•
•

Procedur i sprzętu ochronnego stosowanych podczas załadunku i rozładunku
Kompetencji
Przygotowania na wypadek awarii i reakcji w razie jej wystąpienia
Zabezpieczeń

Schematy oceny (SQAS) muszą być na miejscu dla transportu drogowego, kolejowego, statkami pełnomorskimi i barkami.
SQAS Drogowy
Większość producentów nawozów sztucznych ma zakontraktowane drogowy przewóz ich nawozów i surowców, a transport produktów koleją jest często wykonywany przez strony trzecie.
ChociaŜ nie ma Ŝadnych wymagań w związku z oceną i doborem przewoźników, to do dobrej
praktyki Pieczy nad produktem naleŜy to, Ŝe dostawca ocenia HSE operatorów (włącznie z
systemem skutecznego zarządzania) wszystkich swoich przewoźników, niezaleŜnie od tego,
czy przedmiotowe produkty są niebezpieczne. CEFIC opracował obszerny system: SQAS
(Drogowy)jest szeroko stosowany w Europie i prawie 900 europejskich przewoźników zostało
juŜ ocenionych przez niezaleŜne organa wydające certyfikaty w okresie od 14-12-1999 do 0102-2005. Wielkim osiągnięciem SQAS (Drogowego) jest to, Ŝe dostawcy juŜ więcej nie muszą
przeprowadzać na własną rękę audytów ani ocen przewoźników.

SQAS Kolejowy
Podobnie do SQAS (Drogowego), CEFIC takŜe opracował SQAS Kolejowy. W okresie od 0506-2000 do 13-12-2004, około 10 Firm kolejowych w 6 państwach zostało ocenionych przez
niezaleŜnych Audytorów. System SQAS dla udogodnień załadunku i rozładunku jest w trakcie
opracowywania. W celu zdobycia dalszych informacji patrz równieŜ: Wytyczne dla transportu
amoniaku koleją.
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SQAS masowców pełnomorskich
Dwa pakiety dokumentacji SQAS zostały opracowane dla celów inspekcji masowców pełnomorskich.
Tankowce, chemikaliowce.
Tankowce skroplonych gazów.
Kwestionariusze obydwu pakietów zawierają dwie części:
Kwestionariusz szczegółów dotyczących zbiornika (VPQ), który zbiera szczegółowe informacje o statku.
Kwestionariusz do oszacowania zgodności z wymaganymi standardami.
Kwestionariusze adresują zarządzanie i standardy obsługowe zbiorników na takie sprawy jak
certyfikaty, obsadzenie załogą, nawigacja, cumowanie statku, prace przeładunkowe, gaszenie
poŜaru, zapobieganie zanieczyszczeniu, kadłub i nadbudówka.
Schemat SQAS dla masowca pełnomorskiego jest prowadzony przez CDI (Instytut Dystrybucji
Chemikaliów).

SQAS Barki
Pakiet SQAS został opracowany przez grupę przedstawicieli firm przemysłu naftowego i chemicznego w celu ustalenia schematu prowadzenia inspekcji barek przewoŜących produkty naftowe, chemiczne i gazy, które pracują na wodnych drogach śródlądowych w Europie (szczególnie na Renie).
Kwestionariusz zawiera około 100 pytań wyszczególniających takie kwestie jak, certyfikaty dla
barek, obsadzanie załogą, kwestie bezpieczeństwa/ zdrowia/środowiska naturalnego, gaszenie
poŜaru, nawigacji, i czynności przeładunkowych. Schemat inspekcji zaczął działać w połowie
1998 roku i prowadzony jest przez EBIS (Europejski Schemat Inspekcji Barek), który aktualnie
składa się z 19 firm naftowych i chemicznych.
Inspektorzy, wyszkoleni i akredytowani przez EBIS, przeprowadzają inspekcje barek. Schemat
działa w oparciu o elektroniczną bazę danych do raportów od inspektorów, dostępną tylko dla
firm członkowskich partycypujących w EBIS.
Więcej informacji o kwestionariuszu (w czterech językach), wraz z listą akredytowanych inspektorów, listą członków EBIS oraz procedurami EBIS moŜna znaleźć na stronie
http://www.ebis.nl.

3.1.6.5
OPRACOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TRANSPORTU NA
KARTACH TREM, UWAGI O TOWARACH NIEBEZPIECZNYCH I RADY DLA KIEROWCÓW.
Informacje o Produkcie związane z HSE naleŜy dostarczyć przewoźnikowi i jego kierowcom,
aby mogli poprawnie transportować produkt po drogach i Ŝeby mogli podejmować właściwe
działania w razie awarii.
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TREMCARDS (KARTY AWARII W TRANSPORCIE)
Europejska Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych po
drogach lądowych (ADR) reguluje transport drogowy tych towarów.
The European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
(ADR) regulates the road transport of such goods. Marginesowy 5.4.3 wymienia zawartość
Instrukcji na Piśmie dla kierowców, która musi być w pojeździe przewoŜącym materiały niebezpieczne. Postępuje się według streszczenia tekstu Marginesowego 5.4.3, gdy takie pojawia
się w wydaniu ADR z 2005 roku.
Jednostronicowy dokument znany takŜe, jako Tremcard, po produktach na prawach autorskich
CEFIC. Karta Awarii w Transporcie powinna być zgodna z informacjami podanymi w Tremcards opracowanych przez CEFIC. Identyfikuje substancję według numeru NZ i Poprawnej
Nazwy Wysyłkowej, Klasy ADR i Grypy Opakowania i zapewnia informacje pod ustalonymi
tytułami wymagane w przypadku awarii podczas transportowania substancji. Karta powinna
być napisana w języku kaŜdego kraju, przez który towar przejeŜdŜa i w języku kierowcy.
Informacje na temat Tremcards podaje CEFIC: Wersje elektroniczne dostępne są z National
Chemical Emergency Centre NCEC: Wersje na dyskach CD dostępne są w waszym kraju pod
adresem CEFIC. Eksperci EFMA podali wejściowy tekst kilku Tremcards w wersji z 2003
roku odnoszącej się do naszego przemysły w sposób podany poniŜej:
•
•
•
•
•
•

Nawozy na bazie Azotanu Amonowego UN 2067
Azotan potasowy UN 1486
Ciekły azotan amonowy UN 2426
Amoniak UN 1005
Kwas azotowy >70% UN 2031
Kwas azotowy <70% UN 2031

•
•

UWAGI O TOWARACH NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkim przewozom towarów podlegających pod ADR powinna towarzyszyć dokumentacja
opisana w rozdziale 5 Dokumentacji, która pojawia się w wydaniu z 2002 roku z kodem
IMDG, w wydaniu ADR z 2005 i w wydaniu RID z 2003 roku.
Ustalonego formatu dokument zestawia wszystkie towary niebezpieczne wewnątrz danej przesyłki. KaŜdy produkt jest zestawiony według numeru NZ i Poprawnej Nazwy Wysyłkowej,
Grupy Opakowania, opisu wagi towaru i kontenera. Jeśli wysyłka jest drogą morską, to podaje
się dodatkową informację, jaką jest status Zanieczyszczenia Morza.

3.1.6.6
USTALENIE KONSULTANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU
MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.
Dyrektywa EC (96/35/EC) wymaga Ŝeby wszystkie firmy lub przedsiębiorstwa zajmujące się
transportem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych mianowały Konsultanta
ds. bezpieczeństwa pracy z towarami niebezpiecznymi. Ta Dyrektywa obejmuje drogi lądowe,
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kolej i drogi wodami śródlądowymi. Minimalne wymagania kontrolne są podane w Dyrektywie
2000/18/EC. Zasadniczym obowiązkiem DGSA jest doradzanie firmie, która zatrudnia go w
sprawach zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w związku z przewoŜeniem towarów
niebezpiecznych.
Dyrektywa Rady 96/35EC z 3 Czerwca 1996 w sprawie mianowania konsultantów z kwalifikacjami zawodowymi ds. transportu towarów niebezpiecznych po drogach lądowych, koleją i
drogami wód śródlądowych. OJ Nr L 145, 19.6.1996, p. 10
Dyrektywa 2000/18/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 Kwietnia w sprawie minimalnych wymagań egzaminacyjnych na konsultanta ds. transportu towarów niebezpiecznych po
drogach lądowych, koleją i drogami wód śródlądowych. OJ Nr. L 118, 19.5.2000, p. 41

3.1.6.7. SZKOLENIE KIEROWCÓW.
Osoby, do których naleŜy obowiązek przewozu towarów niebezpiecznych, powinny odbyć
szkolenie z wymagań decydujących o przewozie takich towarów odpowiednio do ich zakresu
odpowiedzialności i obowiązków. Większość firm chemicznych ma zakontraktowane drogowe
przewozy ich produktów. W takich okolicznościach to przewoźnik będzie tym, który jest odpowiedzialny za szkolenie swoich kierowców. Podstawowymi elementami w szkoleniu są
ogólna świadomość znaczenia szkolenia, szkolenie w specyfice działania, i szkolenie z zasad
bezpieczeństwa pracy. Szczegóły wszystkich podjętych szkoleń powinny być dotrzymywane
zarówno przez nadawcę jak i odbiorcę i naleŜy je weryfikować przy rozpoczynaniu nowego
naboru pracowników. Szkolenia powinny być okresowo uzupełniane o szkolenia odświeŜające
wiadomości, biorąc od uwagę zmiany w przepisach.
Dalsze informacje, patrz: ADR Rozdział 1.3

3.1.6.8. REAKCJA NA AWARIĘ Z UDZIAŁEM PRODUKTU.
Odpowiedzialność za zapewnienie wytycznych do postępowania w razie awarii podczas załadunku, transportu i rozładunku produktu powinna być wyznaczona. Numer awaryjny do kontaktu z firmą w razie awarii powinien być przekazany przewoźnikowi a procedura działania w
razie powiadomienia o awarii powinna być na miejscu.
Zarówno firma jak i operator przewoźnika powinny mieć na miejscu procedury raportowania i
prowadzenia dochodzenia w sprawie wypadków w trakcie załadunku, transportu i rozładunku.

ICE
W ramach Odpowiedzialnej Dbałości przemysł robi ogromne wysiłki w zakresie transportu
towarów do i z miejsca produkcji i miejsca magazynowania w sposób bezpieczny oraz zgodny
ze stosownymi przepisami i kodeksami praktyki. Jeśli mimo tego dojdzie jednak do wypadku w
trakcie dystrybucji chemikaliów, to przemysł chemiczny będzie zapewniał informacje, praktyczną pomoc i, w razie potrzeby i moŜliwości, urządzenia interwencyjne dla Kompetentnych
Oddziałów Ratowniczych w celu zminimalizowania niesprzyjających rezultatów.
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ICE (Międzynarodowe Środowisko Chemiczne) jest programem współpracy firm chemicznych
dla osiągnięcia celu. Program dąŜy do ustalenia, w kaŜdym kraju europejskim, ram dostarczania tej kompetentnej pomocy w skuteczny sposób.

Na terenie Europy istnieje juŜ siedemnaście państwowych schematów. Inne kraje są kolejno
dodawane, a ostatecznym celem jest objęcie tym programem całej Europy.
Przykładami istniejących państwowych schematów są schematy w Niemczech i Austrii (TUIS:
Transport - Wypadek - Informacje- i system udzielania pomocy, załoŜony odpowiednio w 1982
i 1984 roku) i we Francji (TRANSAID, załoŜony w 1989).
Partycypacja w Schemacie Ratownictwa Krajowego jest dobrowolna, ale wymaga zaangaŜowania się firmy w zapewnieniu pomocy w (na drogach lądowych) usuwaniu wypadków na
prośbę kompetentnych organów. Biorąc pod uwagę moŜliwości i zasoby firmy są 3 poziomy
interwencji:
•
•
•

Poziom 1 Zdalne informowanie o produkcie i udzielanie ogólnych porad przez telefon
lub faks
Poziom 2 Doradztwo eksperta na miejscu wypadku
Poziom 3 Pomoc osobowa/sprzętowa na miejscu wypadku.

Takie zaangaŜowanie ma zastosowanie w pierwszym rzędzie do produktów wytworzonych
przez samą firmę i jest to zjawisko normalnie włączone w swój własny schemat reakcji na powstanie awarii w trakcie dystrybucji. SłuŜby Ratownicze mogą takŜe być proszone o porady
lub pomoc, gdy dostawca produktu jest nieznany lub nie moŜna się z nim skontaktować. W
takim przypadku, firma moŜe zaoferować pomoc na podstawie wcześniejszej umowy z Państwowym Schematem ICE. JednakŜe ochrona swoich własnych środków produkcji bierze
pierwszeństwo nad 2 i 3 poziomem interwencji.
Karty Charakterystyki Substancji (SDS) są głównym źródłem informacji. Dlatego firmy biorące udział zapewniają, Ŝe SDS-y ich własnych produktów są dostępne w kaŜdej chwili i w kaŜdym miejscu, które zostało wskazane, jako kontakt firmy w Państwowym Schemacie ICE.
Wszystkie firmy chemiczne, które mogą udzielić pomocy lub porady w razie wystąpienia wypadków powinny potwierdzić swoimi ubezpieczeniami, Ŝe ich polisy pokrywają potencjalne
reklamacje wynikające z takich usług na ich własne produkty.
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Te firmy, które mają moŜliwość udzielania pomocy lub porady związanej z produktami, których same nie produkują powinny wyraźnie powiadomić swoje firmy ubezpieczeniowe o fakcie
i otrzymać potwierdzenie, Ŝe ich polisa ogólnej odpowiedzialności publicznej będzie stanowiła
pokrycie na te czynności. Nie powinno to prowadzić do podniesienia stawek ubezpieczeniowych.

Karty ERI
Karty Interwencyjnej Odpowiedzi na Awarię (ERICards lub ERIC's) dostarczają wytycznych
dla wstępnych działań dla przeszkolonych druŜyn straŜackich, gdy tylko zjawią się na miejscu
wypadku transportu chemicznego bez posiadania odpowiednich i rzetelnych informacji dotyczących awarii tego właśnie specyficznego produktu od ręki. ERICards są przeznaczone do
zajmowania się wypadkami transportowymi na drogach lądowych, które obejmują powaŜne
ilości produktu. Dlatego mogą one nie być adekwatne wypadków w innych sytuacjach.

3.1.6.9 USTALENIE BEZPIECZNEGO ZAŁADUNKU NA STATKI
EFMA ustanowiła Dokument Wytyczny odnoszący się do Transportu Morskiego Nawozów
sztucznych na bazie azotanu amonowego. Dokument obejmuje ONZ-owską Klasyfikację typów nawozów sztucznych, bezpieczeństwo pracy i procedury kontrolne odnoszące się do załadunku, transportowania i działania w razie awarii. W tym dokumencie jest takŜe lista sprawdzeń zapewniająca, Ŝe wszystkie środki ostroŜności są na miejscu oraz, Ŝe postępuje się zgodnie z odpowiednimi procedurami. Firmy takie procedury powinny mieć na miejscu dla zapewnienia bezpiecznego załadunku/ rozładunku nawozów i chemikaliów, a informacje HSE o produkcie powinny być przekazane i oddane kapitanowi statku przed wypłynięciem z portu.

Wytyczne EFMA odnoszące się do Transportu morskiego nawozów na bazie azotanu
amonowego
Wytyczne odnoszące się do Transportu morskiego nawozów sztucznych na bazie azotanu amonowego, 2003.
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Międzynarodowy morski Kodeks Towarów niebezpiecznych (IMDG) Wydanie z 2002 roku.
Dwa tomy. Publikacja IMO, IMO 200E.

3.1.6.10 USTALENIE WYTYCZNYCH DLA TRANSPORTU.
Wszelkie ryzyko występujące podczas załadunku, rozładunku i transportu naleŜy oszacować.
Ocena obejmuje aspekty HSE i zabezpieczenia.
Kierowcy muszą podać swoje dowody toŜsamości przed wjazdem na teren wytwórni.
Firmy powinny mieć na miejscu procedury bezpiecznego załadunku/rozładunku nawozów i
chemikaliów, a informacje związane z HSE produktu powinny być przekazane i oddane kierowcy cięŜarówki/operatorowi kolejowemu przed wyjazdem.
Następujące wytyczne EFMA zawierają informacje o wymaganiach związanych z procedurą
załadunki i rozładunku oraz wymagania stawiane operatorom transportu. Instrukcje dla operatorów transportu powinny zawierać:
•
•
•
•
•

Rodzaj urządzeń transportowych
Procedury i urządzenia ochronne stosowane podczas załadunku i rozładunku
Informacje o bezpieczeństwie pracy (patrz takŜe: rozdział 3.1.6.5.)
Kompetencje (patrz takŜe: rozdział 3.1.6.7.)
Przygotowanie na wypadek awarii i sposób postępowania w razie awarii (patrz takŜe:
rozdział 3.1.6.8.)
• Zabezpieczenia (patrz: rozdział 3.1.6.11.)

TRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY
Transport kwasu azotowego podlega pod surowe państwowe i międzynarodowe reguły, które
muszą być spełnione wszystkie razem. Wytyczne dla transportu kwasu azotowego w zbiornikach (1998) zostały opracowane przez EFMA w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa pracy w trakcie wszystkich operacji obejmujących transport kwasu azotowego.
ChociaŜ te Wytyczne wybiegają poza dosłowne zastosowanie istniejących reguł, to Ŝadna część
z tych wytycznych nie powinna być stosowana ani interpretowana w taki sposób, który stoi w
konflikcie z istniejącymi państwowymi i/lub międzynarodowymi przepisami prawnymi. We
wszystkich przypadkach, prawne przepisy muszą zawsze mieć przewagę nad dowolną częścią
tych wytycznych.
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Wytyczne EFMA do transport kwasu azotowego

TRANSPORT KOLEJOWY
Transport amoniaku podlega pod surowe państwowe i międzynarodowe reguły, które muszą
być spełnione wszystkie razem. Wytyczne EFMA do transportu amoniaku koleją zostały opracowane przez EFMA w celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa pracy w trakcie wszystkich operacji obejmujących transport amoniaku koleją. ChociaŜ te Wytyczne wybiegają poza dosłowne zastosowanie istniejących reguł, to Ŝadna część z tych wytycznych nie powinna być stosowana ani interpretowana w taki sposób, który stoi w konflikcie z istniejącymi
państwowymi i/lub międzynarodowymi przepisami prawnymi. We wszystkich przypadkach,
prawne przepisy muszą zawsze mieć przewagę nad dowolną częścią tych wytycznych.

Wytyczne EFMA do transportu amoniaku koleją
TRANSPORT MORSKI
W 2003 roku EFMA wydała Wytyczne dotyczące transportu morskiego nawozów sztucznych
na bazie azotanu amonowego. Zakres tych wytycznych obejmuje instruktaŜ dla kapitanów stat106

ków przewoŜących nawozy sztuczne wyprodukowane na bazie azotanu amonowego, a to w
celu zapobieŜenia wypadkom rozkładu nawozu na statku.
Wytyczne dotyczące transportu morskiego nawozów sztucznych na bazie azotanu amonowego,
2003.. Aneks 1; Aneks 2; Aneks 3; Aneks 4; Aneksy 5&6.

Wytyczne EFMA dotyczące transportu morskiego nawozów sztucznych na bazie Azotanu
amonowego
3.1.6.11 ZABEZPIECZENIA
NaleŜy podjąć działania w celu obniŜenia ryzyka kradzieŜy lub aktów terroryzmu podczas
transportu nawozów sztucznych. NaleŜy rozwaŜyć wdroŜenie kilku sposobów.
Na drogach, na kolei i na drogach wodnych śródlądowych
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprawdzanie toŜsamości kierowcy odbierającego towar
Wybieranie trasy transportu
Wybieranie przystanków na odpoczynek
Unikanie nocnych przystanków na niestrzeŜonych parkingach
Śledzenie transportu, np. przez radiowe raportowanie do bazy, z potwierdzeniem przyjazdu na miejsce przeznaczenia.
Konwojowanie z innymi transportami
Alarm o włamaniu
Regularne kontakty z policją miejscową dla zasięgnięcia porady, jakie działania naleŜy
podejmować.

Na Wrześniowej sesji w 2003 roku, Wspólna narada RID/ADR/ADN przyjęła nowe postanowienia w sprawie zabezpieczeń przewozów towarów niebezpiecznych. Nowa wersja ADR (do
stosowania od 1 stycznia 2005 roku) zawiera juŜ cały rozdział 1.10. Ten plan zabezpieczeń
obejmuje specjalne działania przy towarach niebezpiecznych wysokiej konsekwencji, zestawionych na liście w tabeli 1.10.5. Dodatkowo CEFIC przygotował Wytyczne dla przemysłu
dotyczące zabezpieczeń transportu towarów niebezpiecznych po drogach. Te wytyczne zostały
zaprojektowane przez przemysł w celu zapewnienia tak szerokiego zakresu technicznych i ope107

racyjnych opcji jak tylko moŜliwe, z których uŜytkownik moŜe wybrać optymalną dla siebie
mieszankę opcji, aby osiągnąć zgodność z wymaganiami organów kontrolnych Rozdziału 1.10.
Transport morski
Zabezpieczenia nie tylko dla statków stosowane w międzynarodowej Ŝegludze handlowej, ale
takŜe dla urządzeń portowych, które im słuŜą, powinny być wzmocnione w obliczu gróźb międzynarodowych bezprawnych działań. W dniu 31Marca 2004 przepisy UE dotyczące tej kwestii weszły w Ŝycie, Podane są sposoby działania.
Przepis (EC) Nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 31 Marca 2004 w
sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa statków i urządzeń portowych. OJ L129 z 29-04-2004.

3.1.7 MAGAZYNOWANIE PRODUKTU U DYSTRYBUTORA

WPROWADZENIE
NajwaŜniejszym celem jest zapobieganie klęskom w magazynach, takich jak poŜary rozkład
nawozu lub nawet eksplozja nawozów wyprodukowanych na bazie azotanu amonowego. Aby
ten cel osiągnąć dystrybutorzy powinni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magazynować swoje produkty zgodnie z najlepszymi standardami praktyk magazynowania.
Mieć dobrą wiedzę o środowiskowych aspektach bezpieczeństwa swoich produktów i
materiałów nieodpowiadających normom.
Oceniać niebezpieczeństwa występujące w magazynie.
Podejmować działania zapobiegające wypadkom.
Mieć plan awaryjny na miejscu, omówiony z organami władzy.
Kierować załogą magazynu (informacje i szkolenia).
Utrzymywać naleŜyty porządek.
NaleŜycie prowadzić księgowość.

WYMAGANIA PRAWNE
Dyrektywa Rady 96/82/EC z 9 Grudnia 1996 w sprawie kontroli powaŜnych zagroŜeń wypadkowych z udziałem substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L
10, 14.1.97, strony 13-33 poprawiona przez Dyrektywę 2003/105/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 Grudnia 2003 Poprawiająca Dyrektywę Rady 96/82/EC w sprawie kontroli powaŜnych zagroŜeń wypadkowych z udziałem substancji niebezpiecznych. OJ L 345/97 31-122003.

WYMAGANIA EFMA
Podręcznik EFMA z 1992 roku, Bezpieczne magazynowanie nawozów sztucznych wyprodukowanych na bazie azotanu amonowego
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Wytyczne w sprawie bezpiecznego obchodzenia się i stosowania nawozów sztucznych nieodpowiadających normom i materiałów im towarzyszących (Producenci), 2003
Ulotka EFMA Nawozy sztuczne a poŜar, 2003
Wytyczne w sprawie bezpiecznego obchodzenia się i stosowania stałych nawozów sztucznych
nieodpowiadających normom i materiałów im towarzyszących, Importerzy, Dystrybutorzy and
Handlowcy. 2004
Ulotka EFMA skróconej wersji Wytycznych w sprawie obchodzenia się z nawozami sztucznymi na bazie azotanu amonowego nieodpowiadających normie w łańcuch dystrybucji, 2005

3.1.7.1. STANDARDY NAJLEPSZEJ PRAKTYKI DLA MAGAZYNÓW
Najlepsze standard praktyki magazynowej obejmują wiele aspektów dotyczących konstrukcji,
utrzymania ruchu, itd.
Podręcznik EFMA z 1992 roku, Bezpieczne magazynowanie nawozów sztucznych wyprodukowanych na bazie azotanu amonowego zawiera informacje związane z tymi aspektami. Dalsze
informacje podane są równieŜ w innych dokumentach zawierających wytyczne wymienionych
po tytułem WYMAGANIA EFMA.

3.1.7.2.

OCENA RYZYKA MAGAZYNOWANIA W DRODZE I KIEROWANIE ZAŁOGĄ MAGAZYNU.

Dystrybutorzy są zobowiązani do spełniania wymagań Dyrektywy COMAH gdy stosują lub
magazynują znaczące ilości substancji niebezpiecznych. Patrz: rozdział 3.1.3.5.
Dystrybutorzy powinni ocenić ryzyko łączące się z magazynowaniem. W oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka naleŜy podjąć właściwe działania oraz w regularny sposób dokonywać
kontroli.
Operatorzy muszą być właściwie poinformowani o aspektach bezpieczeństwa pracy i ochrony
środowiska związanych z produktem oraz odpowiednio do tego przeszkoleni w procedurach
magazynowania i obchodzenia się z produktem.
Właściwa księgowość materiałowa powinna być prowadzona na miejscu aby umoŜliwiać sobie
śledzenie partii produktu.

Operator magazynu
W przypadku zewnętrznego operatora magazynowego firmy, wybór powinien obejmować ocenę wykonywalności HSE przez operatorów i instrukcje stale dostępne dla operatorów magazynu, które powinny określać wymagania dla:
•
•
•

Konstrukcji budynku magazynowego lub stokaŜu środków płynnych (patrz takŜe: rozdział 3.1.7.1)
Procedur HSE
Najlepszych praktyk działania dla zapewnienia jakości produktu.
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•
•
•
•
•
•

Kompetencji
Raportowania i prowadzenia dochodzeń w razie incydentów.
Przygotowania na wypadek awarii i sposób postępowania w razie awarii (patrz takŜe:
rozdział 3.1.7.6.)
Sposobu postępowania z materiałami nieodpowiadającymi normom (patrz: Wytyczne
EFMA)
Regularne kontrole HSE wykonywane przez kierownika magazynu.
Działania zabezpieczające (patrz takŜe: rozdział 3.1.7.5.)

Gdy magazyny są własnością firmy lub są dzierŜawione, to karty charakterystyki substancji i
ulotki EFMA dotyczące bezpiecznego magazynowania nawozów sztucznych produkowanych
na bazie azotanu amonowego powinny być dostępne i omówione z operatorami magazynu.

Identyfikacja Produktu
W celu umoŜliwienia dokonania identyfikacji produktu w magazynie musi być na miejscu procedura, która obejmuje procedurę ewidencji klientów i procedurę ilościowego księgowania
produktu i materiałów nieodpowiadających normie.

Awarie Patrz: rozdział 3.1.7.6.
Inspekcje (kontrole)

Firma powinna regularnie prowadzić i dokumentować kontrole we własnych i dzierŜawionych
magazynach na zgodność z jakością produktu, HSE i instrukcje zabezpieczeń.
Firma moŜe zaoferować prowadzenie inspekcji na terenie magazynu u klientów lub udzielić
szkolenia operatorom klientów w zakresie HSE i kwestii jakości produktu.

3.1.7.3 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU I JEGO JAKOŚĆ
Patrz: Rozdział 3.1.5.2.

3.1.7.4

PONOWNE WYKORZYSTANIE I RECYKLING MATERIAŁÓW NIEDOSTOSOWANYCH I OPAKOWAŃ

Ponowne wykorzystanie i recykling materiałów niedostosowanych naleŜy realizować zgodnie z
Wytycznymi EFMA dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia się i stosowania materiałów niedostosowanych oraz stosowania nieodpowiadających normom nawozów sztucznych i materiałów im towarzyszących (Producenci) 2003.
Podobny dokument został opublikowany dla dystrybutorów nawozów sztucznych w łańcuchu
ich istnienia.
110

Wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się i zagospodarowania nieodpowiadających
normom nawozów sztucznych i materiałów im towarzyszących przez Importerów, Dyspozytorów i Handlowców. 2004

Wytyczne dla Dystrybutorów materiałów niedostosowanych do norm.
Z tego dokumentu została wybrana krótka ulotka do wywieszenia w magazynach:
Ulotka skróconej wersji Wytycznych obchodzenia się z nawozami sztucznymi na bazie azotanu
amonowego, nieodpowiadającymi normie, w łańcuchu dystrybucji towaru, 2005
Ponowne zastosowanie i recycling opakowań, patrz: Rozdział 3.1.4.6.

3.1.7.5. ZABEZPIECZENIA
NaleŜy podjąć działania mające na celu zmniejszenie ryzyka kradzieŜy bądź nieupowaŜnionego
wejścia do magazynów i terenów dystrybucji. NaleŜy rozwaŜyć wdroŜenie kilku środków, a
mianowicie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola wejść z rejestracją odwiedzających, transportowców i klientów
Nadzór przy pomocy video
Ogrodzenie
Zamki w drzwiach
Alarm przeciwwłamaniowy
Oświetlenie
StraŜ ochronna i regularne sprawdzenia
Regularne kontakty z miejscową policją dla zasięgnięcia porady w sprawie rodzaju podejmowanych działań.

3.1.7.6 PLAN REAKCJI NA AWARIĘ
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Dystrybutorzy powinni mieć na miejscu plan postępowania w razie awarii, który został omówiony i uzgodniony z organami władzy lokalnej. Odpowiedzialność za zapewnienie wytycznych do postępowania w razie awarii podczas magazynowania powinna być wyznaczona, a
szkolenia naleŜy prowadzić we współpracy ze zewnętrznymi słuŜbami ratownictwa przynajmniej raz w roku.

3.1.8. OBSŁUGIWANIE KLIENTÓW, ZASTOSOWANIE W GOSPODARSTWIE.
WPROWADZENIE
Kilka Dyrektyw EU i przepisów stanowi ustalenia pewnych obowiązujących praktyk, które
muszą być respektowane dla uniknięcia negatywnych wpływów na środowisko naturalne jak
np. minimalne pokrycie roślinnością w okresach pogody deszczowej lub okres definiowany
jako niewłaściwy do stosowania azotu.
Ponadto, chociaŜ nie jest to prawnie wymagane, członkowie EFMA oferują rolnikom zlecenia
promocji Najlepszych Praktyk Rolniczych dotyczących obchodzenia się z nawozami sztucznymi w gospodarstwie rolnym i na polach, poprawnej oceny wymagań odŜywczych upraw rolnych czy teŜ precyzyjnego uŜycia nawozów na polach.

WYMAGANIA POLITYCZNE I PRAWNE
Stosowanie nawozów sztucznych musi być zgodne najpierw z prawem dotyczącym produktów,
rolnictwa i ochrony środowiska:
Fertilizer use has to comply first with laws related to products, agriculture and environment:
Jakość i etykietowanie produktów Patrz: rozdział 3.1.5.1.
Dyrektywa Rady 76/116/EC z 18 Grudnia 1975 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw
Członkowskich odnoszących się do nawozów sztucznych OJ L24/21 30-1-1976. Uchylona
przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003
Dyrektywa Komisji 77/535/EC z 22 Czerwca 1977 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych
Państw Członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych. OJ L213/1 22-8-1977. Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszących się do nawozów sztucznych.
OJ304/1 20-11-2003.
Dyrektywa Komisji 77/535/EC z 22 Czerwca 1977 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych
Państw Członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych. OJ L213/1 22-8-1977. Część 2 Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.
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Dyrektywa Komisji 77/535/EC z 22 Czerwca 1977 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych
Państw Członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych, 77/535/EEC. OJ L213/1 22-8-1977.Część 3 Uchylona przez Przepis
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Komisji 79/138/EC z 14 Grudnia 1978 poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych. OJ L39/3 14-2-1979.Uchylona przez
Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się
do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Rady 80/876/EC z 15 Lipca 1980 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw
Członkowskich odnoszących się do czystych nawozów azotanu amonowego o wysokiej zawartości azotu 80/876/EEC. OJ L250/7 23-9-1980.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.
OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Komisji 87/94/EEC z 8 Grudnia 1986 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw
Członkowskich odnoszących się do procedur kontroli charakterystyk, granic odporności na
detonację czystych nawozów azotanu amonowego o wysokiej zawartości azotu. OJ L38/1 7-287. Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października
2003 odnoszący się do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Komisji 87/566/EEC poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych. OJ L342/32 4-12-87.Uchylona przez Przepis
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Komisji 88/126/EEC z 22 Grudnia 1987 poprawiająca Dyrektywę 87/94/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do procedur kontroli charakterystyk, granic odporności na detonację czystych nawozów azotanu amonowego o
wysokiej zawartości azotu. OJ L63/12 9-3-88.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 200 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Rady 88/183/EEC z 22 Marca 1988 poprawiająca Dyrektywę 76/116/EEC w sprawie płynnych nawozów. Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i
Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003.
Dyrektywa Rady 89/284/EEC z 13 Kwietnia 1989 uzupełniająca i poprawiająca Dyrektywę
76/116/EEC w odniesieniu zawartości do wapnia, magnezu i siarki w nawozach sztucznych. OJ
111/34 22-4-1989.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z
13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Komisji 89/519/EEC z 1 Sierpnia 1989 uzupełniająca i poprawiająca Dyrektywę
77/535/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich metod pobierania
próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych. OJ 265/30 12-9-1989.Uchylona przez Prze113

pis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszących się
do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Rady 89/530/EEC z 18 Września 1989 poprawiająca Dyrektywę 76/116/EEC odnośnie pierwiastków śladowych: boru, kobaltu, miedzi, Ŝelaza, magnezu, molibdenu i cynku zawartych w nawozach sztucznych. OJ L281/116 30-9-1989Uchylona przez Przepis
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.
Dyrektywa Komisji 93/1/EEC z 21 Stycznia 1993 poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych (Metody analityczne pierwiastków śladowych). OJ 113/17 7-5-1993. Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-112003..
Dyrektywa Komisji 93/69/EEC z 23 Lipca 1993 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
Rady 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących
się do nawozów sztucznych. OJ 185/30 28-7-1993.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.
OJ304/1 20-11-2003..
Dyrektywa Komisji 95/8/EC z 10 Kwietnia 1995 poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i prowadzenia analiz nawozów sztucznych (Metody analiz pierwiastków śladowych
przy stęŜeniu wyŜszym niŜ 10%). OJ 86/41 20-4-1995.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003.
Dyrektywa Komisji 96/28/EC z 10 Maja 1996 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
Rady 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących
się do nawozów sztucznych. OJ 140/30 13-6-1996.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.
OJ304/1 20-11-2003.
Dyrektywa 97/63/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 Listopada 1997 poprawiająca Dyrektywy 76/116/EEC, 80/876/EEC, 89/284/EEC i 89/530/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do nawozów sztucznych. OJ 335/15 6-121997.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003.
Dyrektywa Komisji 98/3/EC z 15 Stycznia 1998 adaptująca postęp techniczny do Dyrektywy
Rady 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszących
się do nawozów sztucznych. OJ 18/25 23-1-1998.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.
Dyrektywa 98/97/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 Grudnia 1998 poprawiająca Dyrektywę 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych Państw Członkowskich odnoszą114

cych się do nawozów sztucznych, w związku z marketingiem w Austrii, Finlandii i w Szwecji
nawozów zawierających kadm. OJ 18/60 23-1-1999.Uchylona przez Przepis 2003/2003/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003..

Decyzja Komisji 2002/366/EC z 15 Maja 2002 w sprawie państwowych postanowień wydanych przez Republikę Austrii w artykule 95(4) Traktatu EC dotyczącym maksymalnego dozwolonego stęŜenia kadmu w nawozach sztucznych (podanego do wiadomości dokumentem o
numerze C(2002) 1850) OJ L132 p65-72

Decyzja Komisji 2002/398/EC z 24 Maja 2002 w sprawie państwowych postanowień wydanych przez Republikę Finlandii w artykule 95(4) Traktatu EC dotyczącym maksymalnego dozwolonego stęŜenia kadmu w nawozach sztucznych (podanego do wiadomości dokumentem o
numerze C(2002) 1931) OJ L138 p15-23.

Decyzja Komisji 2002/399/EC z 24 Maja 2002 w sprawie państwowych postanowień wydanych przez Królestwo Szwecji w artykule 95(4) Traktatu EC dotyczącym maksymalnego dozwolonego stęŜenia kadmu w nawozach sztucznych (podanego do wiadomości dokumentem o
numerze C(2002) 1932) OJ L138 p 24-32.
WyŜej wymienione Dyrektywy w sprawie nawozów sztucznych zostały przetworzone celem
uczynienia ich łatwiejszymi do czytania i interpretacji. To przerabianie jest teraz finalizowane:
Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 Października 2003 odnoszący się
do nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003.
Przepis Komisji (EC) 2076/2004 z 3 Grudnia 2004 adaptujący pierwszy raz Aneks 1 do Przepisu 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszący się do nawozów sztucznych
(EDDHSA i superfosfat potrójny). OJ L359 strona 25 z 4.12.2004.
Opakowania i etykietowanie substancji niebezpiecznych (67/548/EEC) oraz poprawki (patrz:
rozdział 3.1.5.1.)

Europejska Polityka Rolna:
Umieszczone tutaj przepisy są tylko regulacjami politycznymi, które mają wpływ na stosowanie i zuŜycie nawozów sztucznych.

Pomoc dla rynków rolnych w UE:
- Nowa wspólna Polityka Rolna (CAP):
Przepis Rady (EC) Nr 1782/2003 z 29 Września 2003 ustalający wspólne zasady schematów
wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustalający pewne schematy
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wsparcia rolników, a takŜe poprawki do przepisów (EEC) Nr2019/93, (EC) Nr 1452/2001,
(EC) Nr 1453/2001, (EC) Nr 1454, (EC) Nr 1868/94, (EC) Nr 1251/1999, (EC) Nr 1254/1999,
(EC) Nr 1673/2000, (EC) Nr 2358/71, (EC) 2529/2001. OJ L 270/46 z 21-10-2003.
>> WdraŜanie reguł nowej CAP:
Przepis Komisji (EC) Nr 2237/2003 z 23 Grudnia 2003 wprowadzający szczegółowe reguły
wdraŜania pewnych schematów wsparcia zamieszczonych pod Tytułem IV Przepisu Rady (EC)
1782/2003 ustalającym wspólne reguły schematów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustalającym pewne schematy wsparcia dla rolników. OJ L339/52 z 24-12-2003.
Przepis Komisji (EC) Nr 795/2004 z 21 Kwietnia 2004 wprowadzający szczegółowe reguły
wdraŜania schematu jednorazowych płatności zapewnionych w Przepisie Rady (EC) 1782/2003
ustalającym wspólne reguły schematów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i ustalającym pewne schematy wsparcia dla rolników. OJ L141/47 z 30-4-2004.
Przepis Komisji (EC) Nr 796/2004 z 21 Kwietnia 2004 wprowadzający szczegółowe reguły
wdraŜania krzyŜowego podporządkowania, modulacji oraz zintegrowanego zarządzania i systemu kontroli zapewnione w Przepisie Rady (EC) 1782/2003 ustalającym wspólne reguły
schematów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i ustalającym pewne schematy wsparcia dla rolników. OJ L141/47 z 30-4-2004.

- Rozwój Regionów Wiejskich UE w porządku obrad 2000:
Przepis Rady (EC) Nr 1257/1999 z 27 Maja 1999 w sprawie wsparcia dla rozwoju regionów
wiejskich z Europejskiego Poradnictwa Rolniczego i Funduszu Gwarantowanego (EAGGF)
poprawiający i and uchylający pewne przepisy. OJ L160/80 26-6-1999.

- Rozwój Regionów Wiejskich UE w nowej CAP:
Przepis Rady (EC) Nr 1783/2003 z 29 Września 2003 poprawiający przepis (EC) Nr 1257/1999
w sprawie wsparcia dla rozwoju regionów wiejskich z Europejskiego Poradnictwa Rolniczego i
Funduszu Gwarantowanego (EAGGF). OJ L270/46 z 21-10-2003.
>> WdroŜenie reguł Rozwoju Regionów Wiejskich:
Przepis Komisji (EC) Nr 817/2004 z 29 Kwietnia 2004 wprowadzający szczegółowe reguły
zastosowania Przepisu Rady (EC) 1257/1999 w sprawie wsparcia dla rozwoju regionów wiejskich z Europejskiego Poradnictwa Rolniczego i Funduszu Gwarantowanego (EAGGF). OJ
L153/30 of 30-4-2004.

Ochrona Środowiska i Zdrowia:
-Szósty program działania UE na rzecz środowiska
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Decyzja Nr 1600/2002/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 Lipca 2002 wprowadzająca
Szósty Program Działania na rzecz Środowiska Wspólnotowego. OJ L242/1. 10-09-2002.
Środowisko 2010. Nasza Przyszłość. Nasz Wybór. 6-ta Akcja Środowiskowa. Komisja UE
2001.

Dyrektywy Ochrony Środowiska i Ochrony Zdrowia
- Zobowiązania wobec środowiska (2004/35/EC)
Wszystkie instalacje IPPC, które są wymienione w aneksach do Dyrektywy IPPC podlegają
Dyrektywie 2004/35EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 Kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w związku z prewencją i usuwaniem szkód środowiskowych.
OJ L 143/56 z 30-04-2004. Ta Dyrektywa reguluje, w oparciu zasadę płatności wnoszonych
prze trucicieli, zasady zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i usuwania szkód wyrządzonych w środowisku w przypadku zaistnienia takiego zanieczyszczenia.
- Przepis o istniejących substancjach (93/793/EEC)
Przepis Rady (EEC) Nr 793/93 z 23 Marca 1993 w sprawie oceny i kontroli ryzyka związanego
z istniejącymi substancjami. OJ L84/1 5-4-1993. Więcej szczegółów podaje rozdział 3.1.5.1.
- Dyrektywa Zapobiegania i Kontroli Kompleksowych Zanieczyszczeń (96/61/EC)
Dyrektywa Rady 96/61/EC z 24 Września 9 w sprawie zapobiegania i kontroli kompleksowemu zanieczyszczeniu środowiska, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 257, 10.10.96,
strony 26-40
- Dyrektywa Strategicznej Oceny Środowiska (2001/42/EC)
Dyrektywa 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 Czerwca 2001 w sprawie oceny
wpływów pewnych planów i programów na środowisko. OJ L197/30 21-7-2001.
- Dyrektywa oceny niebezpieczeństw dla człowieka i środowiska (93/67/EEC)
Dyrektywa Komisji 93/67/EEC z 20 Lipca 1993 wprowadzająca zasady oceny niebezpieczeństw i środowiska substancji podanych do wiadomości w Dyrektywie Rady 67/548/EEC. OJ
L227/9 8-9-1993.
- Dyrektywy oceny wpływu na środowisko (85/337/EEC and 97/11/EC)
Dyrektywa Rady 85/337/EEC z 27 Czerwca 1985 w sprawie oceny wpływów pewnych publicznych i prywatnych projektów na środowisko. OJ L175/40 of 5-7-1985.
Dyrektywa Rady 97/11/EC z 3 Marca 1997 poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC w sprawie
oceny wpływów pewnych publicznych i prywatnych projektów na środowisko. OJ L73/5 4-397.
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Dyrektywy środowiskowe w sprawie jakości wody:
Wcześniej Europejskie Prawo wodne zaczynało sie od norm dla naszych rzek i jezior wykorzystywanych jako źródeł wody pitnej (1980). Zawierały one takŜe przedmiotowe ustawodawstwo
o jakości wody do kąpieli, wód gruntowych, wód zarybionych i wód dla skorupiaków. Przegląd
tych Dyrektyw istniejących wodach 1988 roku skutkował drugą falą ustawodawstwa wodnego:
dyrektywa obróbki ścieków miejskich, dyrektywa azotanowa i nowa dyrektywa wody pitnej
(1998). Przemyślenie Wspólnotowej polityki wodnej rozpoczęło się w 1996 roku, poniewaŜ
stwierdzono, Ŝe istniejące ustawodawstwo było bardzo fragmentaryczne zarówno w określeniach celów jak i środków. Wszystkie strony zgodziły się, Ŝe trzeba rozwiązać te problemy w
jednym fragmencie ramowego ustawodawstwa. W odpowiedzi na to Komisja przedstawiła
Propozycję Ramowej Dyrektywy Wodnej z następującymi kluczowymi celami:
•
•
•
•
•
•
•

Rozszerzenie zakresu ochrony wód do wszystkich zasobów wodnych, wód powierzchniowych i gruntowych.
Osiągnięcie „dobrego statusu” wszystkich wód przez ustalenie ostatecznego terminu
Zarządzanie wodą oparte na dorzeczach rzek
„Kompleksowe osiągnięcie” granicznych wartości emisji i norm jakościowych
Uzyskanie słuszności cen
Uzyskanie większego zaangaŜowania obywateli
Ukierunkowanie ustawodawstwa.

Zarys przedstawiony poniŜej pokazuje, jak te element działają w ramach Ramowej Dyrektywy
Wodnej (2000/60/EC).
- Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/EC).
Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 Października 2000 ustalająca
zakres działania Wspólnoty na polu polityki wodnej. OJ L327/1 22-12-2000.
- Dyrektywa Azotanowa (91/676/EEC).
Dyrektywa Rady 91/676/EEC z 12 Grudnia 1991 dotycząca ochrony wód prze zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego. OJ L375/1 31-12-1991.
Inne umniejszenie jest udzielone Danii w dniu 2 Sierpnia 2004 i będzie waŜne do 31 Lipca
2008. Dotyczy maksymalnie gnojowicy z hodowli na fermach bydła.
Decyzja Komisji 2005/294/EC z 5 Kwietnia 2005 dotycząca prośby o umniejszenie z zakresu
podanego w punkcie 2(b) Aneksu III i do artykułu 9 Dyrektywy Rady 91/676/EEC dotyczącej
ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. OJ L94 of 13.4.2005 p34.
oraz Holandii.
Decyzja Komisji 2005/880/EC z 8 Grudnia 2005 udzielająca umniejszenia, o które prosi Holandia stosownie do Dyrektywy Rady 91/676/EEC dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (podanej do wiadomości dokumentem o numerze C(2005) 4778)
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- Dyrektywa Wód Powierzchniowych przeznaczonych oddzielnie do picia (75/440/EEC)
Dyrektywa Rady 75/440/EEC z 16 Czerwca 1975 dotycząca jakości wymaganej od wód powierzchniowych przeznaczonych na wodę do picia w Krajach Członkowskich. OJ L194/26 257-75.
- Dyrektywa Wody Do Picia (80/778/EEC modyfikowana przez Dyrektywę 98/83/EC)
Dyrektywa Rady 80/778/EEC z 15 Lipca 1980 odnosząca sie do jakości wody przeznaczonej
do konsumpcji przez ludzi. OJ L229/11 30-8-80.
Dyrektywa Rady 98/83/EC z 3 Listopada 1998 w sprawie jakości wody przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi. OJ L330/32 5-12-98.
- Dyrektywa Wód Gruntowych (80/68/EEC)
Dyrektywa Rady 80/68/EEC z 17 Grudnia 1979 w sprawie ochrony wód gruntowych przed
zanieczyszczeniami spowodowanymi przez pewne substancje niebezpieczne. OJ L20/34 26-180.
- Dyrektywa Wód do kąpieli (76/160/EEC)
Dyrektywa Rady 76/160/EEC z 8 Grudnia 1975 dotycząca jakości wody do kąpieli. OJ L 31/1
z 5-2-76.
- Dyrektywa Wody i Ryb (78/659/EEC)
Dyrektywa Rady 78/659/EEC z 18 Lipca 1978 w sprawie jakości wody świeŜej potrzebującej
ochrony lub poprawy w celu utrzymania Ŝycia ryb. OJ L222/1 14-8-1978.
- Dyrektywa Wody i Skorupiaków (79/923/EEC)
Dyrektywa Rady 79/923/EEC z 30 Października 1979 w sprawie jakości wód potrzebnej do
hodowli skorupiaków. OJ L281/47 10-11-1979.
- Dyrektywa Wodna i substancje niebezpieczne (76/464/EEC)
Dyrektywa Rady 76/464/EEC z 4 Maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez pewne substancje niebezpieczne zrzucane do środowiska wodnego Wspólnoty. OJ
L129/23 18-5-1976

Dyrektywy środowiskowe w sprawie jakości powietrza i gazu szklarniowego:
(więcej szczegółów podaje rozdział 3.1.3.2.)
- Dyrektywa Oceny i Zarządzania Jakością powietrza otaczającego (96/62/EC)
Dyrektywa Rady 96/62/EC z 27 Września 1996 w sprawie oceny i zarządzania powietrzem
otoczenia. OJ L296/55 21-11-1996.
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- Dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe w powietrzu (99/30/EC)
Dyrektywa Rady 1999/30/EC z 22 Kwietnia 1999 odnosząca sie do wartości granicznych dla
dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku azotu, cząstek stałych i ołowiu w otaczającym
powietrzu. OJ 163 29-6-1999 p41
- Dyrektywa Benzenu i tlenku węgla w powietrzu (2000/69/EC)
Dyrektywa 2000/69EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 Listopada 2000 odnosząca sie do
wartości granicznych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu. OJ L313/12 of
13.12.2000
- Arsen, kadm, rtęć, nikiel i PAB-y (2004/107/EC)
Dyrektywa 2004/107/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 Grudnia 2004 odnosząca się
do arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. OJ L 23 p. 3 z 26-01-2005.
Pełen komplet odnośnych dokumentów w zakresie wartości emisji do otaczającego powietrza
podaje rozdział 3.1.3.
- Konwencja w sprawie zmiany klimatu z 1992 roku.
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu z 1992 roku.
Więcej informacji: rozdział 3.1.3.2.
- Protokół z Kioto z 1997 roku
Protokół z Kioto
Pełen komplet odnośnych dokumentów w zakresie wartości emisji do otaczającego powietrza
podaje rozdział 3.1.3

Dyrektywy środowiskowe w sprawie róŜnorodności biologicznej:
- Dyrektywa środowiska naturalnego (92/43/EEC)
Dyrektywa Rady 92/43/EEC z 21 Maja 1992 w sprawie zachowania środowiska naturalnego i
dzikiej fauny i flory. OJ L206/7 22-7-1992. i Część druga Dyrektywy
- Ochrona dzikiego ptactwa (79/409/EEC)
Dyrektywa Rady 79/409/EEC z 2 Kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. OJ
L103/1 25-4-1979.
- Konwencja w sprawie róŜnorodności biologicznej z 1992 roku (5 Czerwca 1992)
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Dyrektywy w sprawie odpadów:
- Dyrektywa o odpadach (75/442/EEC)
Dyrektywa Rady 75/442/EEC z 15 Lipca 1975 w sprawie odpadów. Oficjalny Dziennik L 194,
25/07/1975 p. 0039 - 0041
- Dyrektywa Szlamów Ściekowych (86/278/EEC).
Dyrektywa Rady 86/278/EEC z 12 Czerwca 1986 w sprawie ochrony środowiska naturalnego,
a szczególnie gleby, gdy szlamy ściekowe stosowane są w rolnictwie. OJ L181/6 4-7-1986.
- Dyrektywa obróbki ścieków miejskich (91/271/EEC).
Dyrektywa Rady 91/271/EEC z 21 Maja 1991 dotycząca obróbki ścieków miejskich. OJ
L135/40 30-5-1991.

WYMAGANIA EFMA
Europejscy Producenci Nawozów Sztucznych lansują poprawne stosowanie wszystkich rodzajów nawozów sztucznych zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Rolniczych.
Ponadto, EFMA w pełni popiera zasady Kompleksowego Zarządzania Rolnictwem (IFM)
jako systemem idącym poza Dobrymi Praktykami w Rolnictwie, produkując Ŝywność wymagającą jakości w warunkach dających zysk i z odpłatą w stosunku do środowiska.
Kompleksowe Zarządzanie Rolnictwem określa się kompletem wspólnych zasad i praktyk,
które skutecznie biorą udział w osiągnięciu Rolnictwa spełniającego swoją rolę.
Jedną z głównych sił IFM jest to, Ŝe posiada dynamikę.
Dotyczy to umiejętności osób podejmujących decyzje w sprawie gospodarstwa rolnego i ich
moŜliwości adaptowania zasad z uwzględnieniem indywidualnego miejsca i sytuacji w środowisku ich własnego gospodarstwa. Nie dotyczy to zestawu instrukcji prowadzenia gospodarstwa, poniewaŜ takowe nie mogą i nie dają się zadawalająco zastosować w kaŜdej okoliczności,
a w pewnych sytuacjach mogłyby rzeczywiście hamować postęp. Zamiast tego, zasady IFM
oparte są na zrozumieniu naukowo rozpracowanych procesów w środowisku rolniczym, np.
przepływy środków odŜywczych, czynniki wpływające na glebę, i jednoczesne zastosowanie
tej wiedzy do określenia aspektów praktyki rolniczej, która wymaga uwagi.
Patrz: informacje i odnośniki do dokumentów w rozdziale3.1.8.5
Prowadzenie zapisów (notatek)
IFM Ŝąda prowadzenia dobrych notatek dla zobrazowania dobrej praktyki we wszystkich
aspektach postępowania z nawozami sztucznymi.
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3.1.8.1. MAGAZYNOWANIE I PRZEMIESZCZANIE PRODUKTU
Magazynowanie i przemieszczanie
Nawozy stosowane i przemieszczane poprawnie nie stanowią zagroŜenia dla środowiska, ani
dla ludzkiego zdrowia, ani dla bezpieczeństwa pracy. WaŜnym jest, rolnik magazynuje tylko
tyle ile potrzebuje, w odpowiednich urządzeniach, chronionych przed szerokimi zmianami
temperatury, z dala od wodnych cieków, aby zminimalizować wszelkie moŜliwości powodowania zanieczyszczenia.
Jako część programu Pieczy nad produktem, europejscy producenci nawozów sztucznych ustalili szczegółowe instrukcje praktyczne w sprawie stosowania i obchodzenia się z ich produktami, aby zapewnić rolnikom zbiory przynoszące korzyść z zakupionych nawozów w postaci
poprawionej wydajności płodów rolnych z nieskaŜonego środowiska.
Nawozy sztuczne magazynuje się w celu zminimalizowania zagroŜeń wobec środowiska i najbliŜszych obywateli:
•
•

•

•

Muszą być z dala od cieków wodnych i drenaŜy, aby rozsypy nie mogły spowodować
bezpośredniego zanieczyszczenia.
Muszą być przetrzymywane w suchym miejscu, bez dostępu światła słonecznego i zabezpieczone przed okolicznościami, które mogłyby doprowadzić do szerokiego zakresu
zmiany temperatur.
Niektóre nawozy azotowe, które są czynnikami utleniającymi, magazynuje się z dala od
materiałów organicznych i paliw. StraŜ poŜarna ostrzega przed magazynowaniem
znacznych ilości materiałów utleniających na terenie posesji.
NaleŜy zwracać uwagę na to, Ŝeby sztaplowanie nawozów wykonywać według instrukcji producentów. Big-bagi naleŜy przemieszczać przy pomocy odpowiednich maszyn,
zachowując ostroŜność, Ŝeby nie uszkodzić pętli do podnoszenia.

Więcej szczegółowych informacji podają:
Podręcznik EFMA z 1992 roku o Bezpiecznym Magazynowaniu nawozów produkowanych na
bazie Amoniaku
Ulotka EFMA z 2003 roku: Nawozy a PoŜar
Wytyczne w sprawie bezpiecznego obchodzenia się i zagospodarowania stałych nawozów
sztucznych nieodpowiadających normom i materiałów im towarzyszących dla Importerów nawozów, Dystrybutorów i Handlowców. 2004
Ulotka skróconej wersji Wytycznych EFMA w sprawie obchodzenia się niezgodnymi z normami nawozami na bazie amoniaku w łańcuchu dystrybucyjnym, 2005

Zdrowie i bezpieczeństwo
Najlepszą praktykę wdraŜa się wzdłuŜ łańcucha od producenta po pole, na którym następuje
zastosowanie. Członkowie EFMA zapewniają Karty Charakterystyki Produktu (patrz: rozdział
122

3.1.5.2.), aby upewnić się, Ŝe wszyscy którzy zajmują się nawozami bądź je stosują są poinformowani o wszelkich sprawach wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo

3.1.8.2. WYMAGANIA NAWOZÓW MINERALNYCH
Wymagania dotyczące nawozów wprowadza się po to, aby w nawozach tych były róŜne składniki odŜywcze, korygujące ich własności w zaleŜności od potrzeb upraw rolniczych. Niedobór
składników odŜywczych jest nie tylko samym w sobie zjawiskiem braku tych składników w
roślinach, ale to równieŜ wpływa na zdolność roślin do przyswajania innych składników odŜywczych w sposób efektywny.
Wymagania dla nawozów biorą pod uwagę potrzeby upraw. Pobieranie składników odŜywczych przez rośliny jest obliczane i w sposób kolejny odejmowane:
1) Dostarczany składnik odŜywczy znajduje się juŜ w glebie (z humusu i pozostałości po
zbiorach oraz zmineralizowane składniki odŜywcze)
2) Dostarczany składnik odŜywczy z obornika z gospodarstwa
Składnik odŜywczy ze zbiorów
Pobieranie składnika odŜywczego przez rośliny uprawne jest oceniany na podstawie doświadczeń polowych, a akceptowane wymagania, które bierze się pod uwagę, są z rozmaitych plonów, spodziewanych wydajności plonów i dostaw środków odŜywczych najlepiej z gleby miejscowej i warunków pogodowych. Pobieranie składnika odŜywczego przez rośliny uprawne
moŜe być obliczone przez przemnoŜenie jego plonu przez jego składnik odŜywczy zawarty w
jednej tonie.
Dostarczanie składnika odŜywczego
Dostarczanie składnika odŜywczego znajdującego się juŜ w glebie pochodzi z dwóch źródeł:
Analiz gleby oraz roślin i doświadczenia uzyskanego z wcześniejszych plonów, rodzaju gleby i
lokalnych warunków pogodowych pomocnych do oszacowania:
•
•

Zawartość mineralnych środków odŜywczych na początku okresu zbiorów oraz
Środków odŜywczych uzyskanych z mineralizacji materii organicznej gleby.

Dostarczanie składnika odŜywczego z obornika z gospodarstwa
To zmienia się w zaleŜności od metod gromadzenia oraz metod przechowywania, składu obornika i gatunku zwierząt.
Azot znajdujący się w oborniku nie jest bezpośrednio, całkowicie dostępny, kiedy jest to wymagane przez dane rośliny uprawne.

Techniki precyzyjnej obróbki nawozów na farmie
Aby zwiększyć dokładność obliczeń składników odŜywczych zaleca się stosować systemy IFM
jako pewne narzędzia i procedury w danym gospodarstwie:
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•
•
•

Pobieranie próbek na zawartość P, K, Mg i zbadanie pH
Korzystanie z programów i ksiąŜek dających wytyczne dotyczące właściwych norm i
czasów stosowania
Analizy w plonie stęŜenia składnika odŜywczego lub zawartości chlorofilu w pozostałości

Oprócz wymaganych obliczeń dotyczących składników odŜywczych, inne czynniki mogą
wpływać na zdolność przyswajania składników odŜywczych dla kaŜdej rośliny na polu:
Chemiczna jakość nawozów mineralnych
Zapewnia to ich skuteczność i dostępność składników odŜywczych dla roślin.
Znakowanie produktu
Członkowie EFMA stosują proste znakowanie, wskazujące na specyfikację produktu i wymagane zalecenia dla stosowania kaŜdego rodzaju nawozu.
Informacja o produkcie
Członkowie EFMA zapewniają gospodarzy i doradców o tym, Ŝe podawane są wszystkie waŜne informacje o danym nawozie o właściwym jego transporcie i najlepszym jego stosowaniu.
Patrz informacja i dokumenty z wytycznymi w rozdziale 3.1.8.5

3.1.8.3. STOSOWANIE PRODUKTU
Po zrobieniu opracowania dotyczącego wymagań składników odŜywczych ustala się właściwy
program (patrz: rozdział 3.1.8.2), niŜej podana informacja jest waŜna do stosowania przedmiotowego produktu:
Czas stosowania nawozu
Właściwy czas stosowania nawozu to zwykle w czasie lub tuŜ przed, okresami szybkiego
wzrostu roślin, kiedy wymagania roślin uprawnych są duŜe, co do ilości przyswajanych składników odŜywczych. Unikać powinno się stosowania nawozów kiedy ziemia jest nasiąknięta
wodą lub jest zmarznięta
Ilość stosowanych nawozów
Patrz wyŜej podana metoda obliczeń dotycząca ogólnych wymagań plonów. Kiedy zachodzi
konieczność moŜe być potrzeba kilkakrotnego stosowania nawozu jako zaprawy do nasion
zwłaszcza dla zbóŜ po to, aby zmaksymalizować pobieranie składników odŜywczych i uchronić
się przed stratami. W systemach irygacyjnych zaprawianie stosuje się po nawadnianiu.
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Regulacja sprzętu rozpylającego
W celu uzyskania maksymalnej efektywności rozpylania stosowany sprzęt jest dokładnie kalibrowany i regularnie sprawdzany
Fizyczna jakość nawozów
Na przykład, wielkość cząstek, zawartość pyłu, pochodzące z zewnątrz składniki oraz osiadanie
na dnie osadów w nawozach ciekłych. Członkowie EFMA narzucają jakość podczas produkcji
i dystrybucji nawozów.
Rodzaj nawozu
Obornik organiczny i pewne gatunki nawozów azotowych mogą wymagać wtryskiwania lub
łączyć w sobie minimalizowanie strat amoniaku gazowego do atmosfery.
Dokładne uprawianie roli
Po odpowiedniej i moŜliwie dokładnie stosowanej technologii uprawy roli, która bierze pod
uwagę przestrzenną zmienność w polu, moŜliwe jest optymalne zastosowanie składników odŜywczych

3.1.8.4.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU HANDLOWEGO,
REKLAMACJE, ORAZ INCYDENTY

Zalecenia rozdziału 3.1.5.5. mają podobne zastosowanie zarówno dla transportu produktu w
gospodarstwie jak równieŜ na polu.

3.1.8.5.
MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE & PROGRAMY SZKOLENIOWE
DLA TRANSPORTU NAWOZÓW I ICH STOSOWANIA (INFORMACJE O NAWOZACH)
Narzędzia doradcze
Przy stosowaniu nawozu w gospodarstwie istnieje szereg pomocnych narzędzi doradczych lub
programów:
•
•
•

Pobór próbek na zawartość P, K, Mg oraz na oznaczenie pH
Oprogramowanie i ksiąŜki dające wytyczne o właściwie stosowanych dawkach i czasie
wysiewania nawozu
Pomiary w plonach, które analizują albo stęŜenie składnika odŜywczego albo zawartość
pozostałego chlorofilu
Dokumenty z wytycznymi:
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Opracowywane są właściwe dokumenty z wytycznymi i pomocniczy materiał po to, aby
być pewnym przeprowadzania efektywnych operacji przy minimalnym ryzyku oddziaływania na środowisko.
W tym aspekcie EFMA opublikowała kilka ogólnych dokumentów z wytycznymi dla stosowania produktu:
mocznika.
Członkowie EFMA mogą kompletować te dokumenty zgodnie z wytycznymi adaptowanymi do
ich specyficznych produktów.
Przechodząc dalej do Dobrych Praktyk Rolniczych, EFMA opublikowała prospekt, który reprezentuje główne zasady Zintegrowanego Nadzorowania Gospodarką odnoszącą się do składników odŜywczych dla plonu: Gospodarowanie w przyszłości , w jaki sposób nawozy mineralne mogą być wprowadzane na świecie i utrzymywać ich źródło w zintegrowanym systemie
gospodarstwa.
EFMA przyczynia się równieŜ do opracowywania podstawowych tematów związanych ze
składnikami odŜywczymi zgodnie z definicją EISA (The European Initiative for Sustainable
Development in Agriculture):
EISA, zobowiązania prowadzenia gospodarstwa kompleksowego.
1) Wyjaśnienia dotyczące zintegrowanego prowadzenia gospodarstwa
2) O zobowiązaniach
3) Przekazywanie zobowiązań
4) Podsumowanie wykonawcze
PoniewaŜ gleby są, w obrębie tego Kompleksowego Gospodarstwa Rolnego, jednym z głównych zasobów oraz aktywów dla produkcji rolnych, ale zasobami niewystarczającymi i podatnymi na uszkodzenia, to EFMA opublikowała broszurę na temat długotrwałego stosowania
gleby:
Umiejętne postępowanie z glebą w sposób ciągły, to moŜliwy do osiągnięcia cel

Informacja dla profesjonalistów:
Aby uświadomić wiedzę o nawozach wśród profesjonalistów i niespecjalistów o składnikach
odŜywczych dla plonów, EFMA opublikowała szczegółową broszurę informującą o głównych
składnikach odŜywczych. Pierwsze publikacje to:
Zrozumienie nawozów fosforowych i ich zastosowanie w rolnictwie.
Zrozumienie nawozów potasowych i ich zastosowanie w rolnictwie.
Zrozumienie nawozów azotowych i ich zastosowanie w rolnictwie.

Informacje dla ludności:
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W celu poinformowania duŜej części cywilnego społeczeństwa o wydawnictwach związanych
z ciągłym opracowywaniem informacji i rolnictwa, EFMA opublikowała prostą broszurę na
temat produkcji biomasy jako źródła energii odnawialnej. Prezentuje ona informacje, Ŝe bardzo
pozytywny bilans energetyczny produkcji biomasy jest w duŜym stopniu podniesiony gdy
uŜywa się nawozów mineralnych, i w tym samym czasie bilans zielonego gazu domowego
(Green House Gas) odpowiednio wzrasta.
Energia ze zbiorów przy zastosowaniu nawozów.
Przez więcej niŜ wiek nowoczesne praktyki nawoŜenia przyczyniły się do wzrostu ilości i jakości plonów, a więc i do dostarczenia Ŝywności na cały świat. Nawozy mineralne dały taką moŜliwość i są one niezbędne do dostarczania wysokiej jakości poŜywienia dla szybko przyrastającej populacji świata. Aspekty te zostały wyjaśnione w broszurze Jakość dostarczanej Ŝywności.
Korzyści z nawozów mineralnych..

Wersja 1.2 30-01-2006

3.1.9 PONOWNE UśYCIE, RECYKLING I/LUB ROZPORZĄDZANIE
ODPADAMI STAŁYMI I CIEKŁYMI, MATERIAŁAMI OPAKOWANIOWYMI
I INNYMI POZOSTAŁOŚCIAMI
WPROWADZENIE
Celem programu piecza nad produktem EFMA jest zminimalizować zagadnienia niebezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko ze strony odpadów i materiałów niedostosowanych.
To pociąga za sobą ponowne ich stosowanie, recykling, właściwe rozporządzanie odpadami
stałymi i ciekłymi oraz materiałami opakowaniowymi oraz właściwą obróbkę produktów poza
normowanych i produktów odpadowych.
Pierwszym krokiem jest ustalenie przeznaczenia wszystkich zanieczyszczeń i produktów odpadowych.

3.1.9.1. USTALENIE PRZEZNACZENIA ŚRODOWISKOWEGO WSZYSTKICH
SKŁADNIKÓW/ZANIECZYSZCZEŃ I PRODUKTÓW ODPADOWYCH
Ustalić przeznaczenie środowiskowe indywidualnych składników i znaczących zanieczyszczeń
oraz przeznaczenie zanieczyszczonych opakowań.
Typowymi materiałami odpadowymi z produkcji nawozów są:
1) Katalizatory:
•
•
•

Katalizatory zawierające chrom, nikiel, Ŝelazo, miedź i materiały nośnikowe mineralne/ceramiczne (przy produkcji amoniaku).
Katalizatory jak platyna/ rod (przy produkcji kwasu azotowego)
Katalizatory jak wanad (przy produkcji kwasu siarkowego)
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Z przyczyn środowiskowych i kosztów katalizatory te są zawracane do producentów katalizatorów do przerobienia lub przekazania ich jako odpady niebezpieczne.
2) śywice
•
•

śywice z obróbki wody zasilającej kotły (przy produkcji amoniaku). śywice te są zawracane do producenta Ŝywic
śywice z obróbki wody (przy produkcji kwasu azotowego). śywice te są regenerowane/poddawane recyklingowi

3) Produkty
Nawozy pochodzą z materiałów pochodzenia naturalnego, takich jak azot (z powietrza) i skał
fosforowych (z procesów kopalniach) i są przeznaczane dla wzrostu plonów. W nowoczesnych
technologiach nawozy są wykorzystywane w sposób efektywny z małymi lub bez Ŝadnych pozostawionych odpadów. Jakikolwiek pozostały materiał powinien być zawrócony do dostawcy
i/lub zadysponowany w sposób przyjazny dla środowiska. Zanieczyszczony materiał musi być
bezpiecznie transportowany (patrz: rozdziały 3.1.4.3. i 3.1.7.2.)
4.Pakowanie / palety
Odpady występujące wewnątrz, przy instalacjach produkcyjnych oraz magazynach dystrybucyjnych: odprowadzane przez recykling do odbiorców odpadów
Odpady występujące na zewnętrz, związane z klientami: po zasięgnięciu porady dotyczącej
narodowych schematów, przeznaczone do recyklingu
5) Olej smarujący
Okresowa wymiana oleju smarującego jest potrzebna po to, aby smarować obracające się części maszyn takich jak spręŜarki, turbiny i pompy.
ZuŜyte oleje powinny być zawrócone do przetwórców zajmujących się recyklingiem.
6. Gips
Gips z produkcji kwasu fosforowego powinien być zadysponowany tak, jak to uzgodnione zostało z lokalnymi władzami. W nowych instalacjach fosforogips powinien być zadysponowany
do ziemi. System ten jednak powinien być zaprojektowany tak, aby chronić przed jakimkolwiek zanieczyszczaniem wody, to znaczy, przed dojściem gipsu do otaczającego systemu wód
gruntowych (broszura EFMA BAT nr 4)
7) Ścieki wodne
Ścieki wodne są zawracane lub obrabiane w instalacji fizyko-chemicznej obróbki ścieków lub
biologicznej instalacji obróbki ścieków wodnych
8) Metale cięŜkie w nawozach
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Zanieczyszczenie nawozów metalami cięŜkimi jest nieuniknionym zjawiskiem związanym z
nawozami fosforowymi. Pochodzą one z surowca jakim jest skała fosforanowa. Zawartość zanieczyszczeń w końcowym produkcie moŜe być kontrolowana tylko przez właściwą selekcję
skały fosforanowej.(patrz takŜe: rozdział 3.1.1.1.)
9) Dodatki / środki powłokotwórcze
Materiały odpadowe z róŜnych dodatków i środków powłokotwórczych powinny być właściwie zagospodarowane przez operatorów recyklingu.
WYMAGANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH
Nie ma Ŝadnych wymagań prawnych ustalających przeznaczenie produktów odpadowych,
chociaŜ rozwaŜenie o przeznaczeniu środowiskowym jest dobrą praktyką dla kaŜdego przedsiębiorstwa przestrzegającego Responsible Care (Odpowiedzialna Troska).
WYMAGANIA EFMA
NiŜej podane aspekty muszą być wzięte pod uwagę:
1) Ryzyko dla środowiska (Odpowiedzialność i Troska): Ŝadne ryzyka dla człowieka i dla środowiska; część procesu przy nadzorowanym ryzyku).
2) Ryzyko dla klientów (ryzyko dla uŜytkowników danego produktu naraŜonych na ewentualne
wystawienie się na jego działanie)
3) Ryzyko w czasie operacji handlowych (prowadzonych z danym produktem w sposób ciągły
lub nie (patrz polityka UE dotycząca chemikaliów (Rozdział 3.1.5.3.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W celu zdefiniowania określonego ryzyka dla środowiska i uŜytkownika określenie, ile
produktu jest wytwarzane?
Jakie jest zastosowanie /niewłaściwe zastosowanie danego produktu?
Jakie są dane dotyczące oddziaływania produktu na człowieka oraz jakie są dane dyspozycyjne?
Jaki jest dyspozycyjny wzór dla produktu/zanieczyszczeń/ścieków na kaŜdym etapie
cyklu uŜytkowania?
Jakie są kompetencje, infrastruktura i know-how uŜytkownika?
Jaka jest toksyczność i niebezpieczeństwo związane z ochroną środowiska?
Czy dany produkt jest transportowany w sposób bezpieczny?
Czy jest zgodność z wymaganiami przepisów odnośnie stosowania i dysponowania danym produktem?
Czy znana jest wiedza odnośnie wcześniejszych wypadków i awarii?
Czy znana jest informacja dotycząca produktu i szkolenia w bezpiecznym zakresie dysponowania danym produktem?
Czy są obecne zanieczyszczenia / produkty uboczne?

Jak spełnić to?:
•

Czy na miejscu jest wdroŜony system do przeprowadzania audytów związanych z
sprawą ochrony środowiska?
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•
•
•
•

Czy ma zastosowanie rynek sprzedaŜy, i czy są dane związane z oddziaływaniem na
człowieka i dane dyspozycyjne; zmiany w monitoringu?
Czy są pisemne procedury dotyczące zasad i odpowiedzialności?
Czy prowadzone są okresowo audyty dotyczące zdefiniowanych systemów i procedur?
Czy powołana została i działa Spółka związana z Dystrybutorami, UŜytkownikami i
Dyspozytorami odpadów?

Dla nowych produktów patrz równieŜ rozdział 3.1.2.

3.1.9.2. MINIMALIZOWANIE ODPADÓW I ICH ZADYSPONOWANIE
WiąŜę się to z zredukowaniem odpadów i przyjęcie tego za punkt początkowy, prowadzenie
strategii nadzorowania odpadów.
WYMAGANIA PRAWNE
Ustawodawstwo dotyczące odpadów w UE regulowane jest w tak zwanym Ramowym Opracowaniu w/s Odpadów wydanym przez Komisję Europejską.
Oryginalna, podstawowa Dyrektywa to Dyrektywa dotycząca odpadów 75/442/EEC ustalająca
podstawowe zasady takie jak zapobieganie, minimalizowanie, recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Dyrektywa ta wprowadza wymagania dotyczące pozwoleń dla przetwarzania i
dysponowania odpadami i wymusza konieczność przechowywania zapisów co do rodzaju odpadów, jakości, pochodzenia, przeznaczenia, częstotliwości gromadzenia, sposobu transportowania i metod obróbki.
Dyrektywa ta została skorygowana przez Dyrektywę Rady 91/689/EEC z 12 grudnia 1991 w
zakresie Odpadów Niebezpiecznych, która klasyfikuje odpady niebezpieczne, i która obejmuje
waŜne środki zaradcze odnoszące się do przechowywania zapisów i planów związanych z nadzorowaniem odpadów.
Wymaga się równieŜ ściągnięcia bardziej szczegółowej listy niebezpiecznych odpadów. Lista
taka została wydana w Dyrektywie Rady 94/904/EC z 22 grudnia 1994.
Dyrektywa Rady 94/904 została skorygowana przez Decyzję Komisji 2000/532/EC z 3 maja
2000, a następnie przez Decyzję Komisji 2001/118/EC, obie ostatnie decyzje są obowiązujące,
pierwsza decyzja została uchylona z dniem 1 styczeń 2002.
WaŜne odpady które podano w Dyrektywie 2001/118 ((*) Niebezpieczne) to
- świr odpadowy i pokruszone skały*
- Piasek i glina odpadowa *
- Odpady pyliste*
- Odpady z przetwórstwa skał soli potasowych*
- Odpady rolnicze zawierające niebezpieczne substancje *
- Odpady rolnicze plastykowe (z wyjątkiem opakowań)*
- Kwas fluorowodorowy*
- Kwas fosforowy*
- Kwas siarkowy*
- Kwas azotowy*
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- Odpady zawierające metale cięŜkie*
- Szlamy z obróbki ścieków na lądzie zawierające niebezpieczne substancje*
- Wapń otrzymywany w oparciu o reakcyjne odpady z procesów chemicznych fosforowych
zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
- Wodne roztwory z mycia, organiczne rozpuszczalniki i ługi macierzyste
- Etc.,
NaleŜy zauwaŜyć Ŝe opakowania nie są uwaŜane jako odpady niebezpieczne.
Dodatkowo odnośnie „Dyrektywy Generalnej” to naleŜy wspomnieć, ze są dwie grupy Dyrektyw ukierunkowane na specjalne odpady, przetwarzanie i infrastrukturę zadysponowania odpadami.
Dla przemysłu nawozowego istotne są:
Odpady specjalne
1. Dotyczące szlamów 86/278/EEC
2. Opakowania 94/62/EC patrz równieŜ rozdział 3.1.4.6.
Infrastruktura przetwarzania i dysponowywania odpadami
1. IPPC 96/61 EC
2. Zagospodarowywanie rolnicze odpadów 1999/31/EC
Dyrektywy dotyczące odpadów i odpadów niebezpiecznych
Dyrektywa Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1995 dotycząca odpadów OJ L194, 25-07-175 p39
Dyrektywa Rady 91/156/EEC z 18 marca 1991 poprawiająca Dyrektywę 75/442/EEC dotycząca odpadów. OJ L78, 36/03/1991. str. 32
Dyrektywa Rady 91/689/EEC z 12 grudnia 1991 dotycząca odpadów niebezpiecznych OJ
L377. 31.12.1991 str. 20
Decyzja Komisji z 3 maja 2000/532/EC zamieniającą Decyzję 94/3/EC ustalającą listę odpadów wypełniającą Artykuł 1(a) Dyrektywy Rady 75/442/EEC dotyczący odpadów i Decyzja
Rady 4/904/EC ustalająca listę odpadów niebezpiecznych wypełniająca Artykuł 1(4) Dyrektywy Rady 91/689/EEC dotyczącej odpadów niebezpiecznych. OJ L226, 6.9.200 str.3
Decyzja Komisji (2001/118/EC) z dnia 16 stycznia, 2001 korygująca Decyzję 2000/532/EC
odnośnie listy odpadów. OJ L47 16.2.2001
Odnośnie opakowań oraz odpadów opakowaniowych patrz równieŜ rozdział 3.1.4.6.
3.1.9.3. ODPADY POWSTAJĄCE U KLIENTA
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Porada dla klientów i uŜytkowników produktu dotycząca zadysponowaniem opakowaniami,
produktem odpadowym i produktem nienadającym się do uŜycia. Wyklucza to specyficzne
zobowiązania nałoŜone na producentów dla odpadów opakowaniowych.
WYMAGANIA PRAWNE
Dla produktów, które są niebezpieczne, zgodnie z rozdziałem 13 Karty Charakterystyki Substancji: RozwaŜania na temat zadysponowania odpadem naleŜy podać sposób zadysponowania
danym produktem.
WYMAGANIA EFMA
Dostawca powinien poszukać dogodnych okazji aktywnej współpracy ze swoimi klientami i
pomagać w końcowym bezpiecznym zadysponowaniu jakiegokolwiek odpadu związanego z
tym produktem.
(Jest waŜnym, aby nie brać na siebie odpowiedzialności - Porada powinna być zaoferowana w
taki sposób, który klienci zachowują odpowiedzialność za swoje czynności zapobiegania ryzyku i skalę nadzorowania).
Dla produktów niewymagających Karty Charakterystyki Substancji, dostawcy powinni ciągle
dostarczać właściwą poradę dotyczącą dysponowywania, za pomocą środków najefektywniejszych, biorąc pod uwagę moŜliwości danego klienta.
Jak to osiągnąć?
•
•

•

Zidentyfikować istotne odpady (nieuŜywane produkty, odpady opakowaniowe)
Zebrać informację na temat zdrowia, bezpieczeństwa i przeznaczenia środowiskowego
(ponowne uŜycie, przetworzenie, recykling, spalenie, zagospodarowanie rolnicze lub
wywiezienie odpadów do środowiska) oraz zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw
takich odpadów. Sprawdzić trafność własnych praktyk w przedsiębiorstwie i procedury
zadysponowania odpadami prze klientów.
Dostęp do korzyści handlowych i środowiskowych: dawać poradę klientom odnośnie:
o
o
o
o
o
o
o
o

Regulacji prawnych
Procedur wewnątrz zakładowych
Umiejętnej pomocy i wspierania ze strony dostawcy
Dobierania kontraktorów dla zadysponowania odpadami
Inicjowania badań nadzorowania nad odpadami, rozwiązywanie problemów
Ustawiania róŜnych procesów
Identyfikowania moŜliwości recyklingu odpadów
WdraŜania

3.1.9.4. USTALANIE WYTYCZNYCH DLA NIEODPOWIEDNICH MATERIAŁÓW
EFMA ustaliła wytyczne dla bezpiecznej obsługi i utylizacji nieodpowiednich nawozów oraz
związanych z tym materiałów dla producentów nawozów oraz podobny dokument z wytycznymi dla dystrybutorów. Te dokumenty z wytycznymi zawierają wartościową informację jak
132

bezpiecznie postępować z pozostałościami (patrz: rozdziały 3.1.4.3. i 3.1.7.2.).

4) ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
WPROWADZENIE
Zarządzanie Ryzykiem obejmuje rozwijanie powszechnego zrozumienia zagroŜeń dla HSE,
powodowanych przez produkt, a takŜe podejmowanie właściwych kroków w celu zapobieŜenia
lub zminimalizowania ryzyka. System kierowania powinien wejść w połoŜenie, które identyfikuje, dokumentuje i ocenia tak dalece jak to moŜliwe, faktyczny i potencjalny stan ryzyka,
głównie poprzez zidentyfikowanie niebezpieczeństwa i oszacowanie czasu naraŜenia w kaŜdym etapie cyklu istnienia produktu. Poprawne ustawienie priorytetów przy takich rodzajach
ryzyka poprzez podanie do informacji o ich surowości i konsekwencjach jest waŜne przed podjęciem decyzji przez kierownictwo o odpowiednich działaniach w kierunku ochrony pracowników, obcych wykonawców, uŜytkowników, ludności wokół i środowiska.
Celem zarządzania ryzyka jest zapewnienie, Ŝe Ŝadne chemikalia ani procesy bezpośrednio
związane z wytwarzaniem, transportem, zastosowaniem lub zagospodarowaniem nie stanowi
nieakceptowanego ryzyka dla ludzi lub środowiska i Ŝe wszelkie ryzyko, które istnieje, jest na
praktycznie najniŜszym poziomie. Proces składa się następujących głównych części:
− Charakteryzowanie ryzyka
− ObniŜanie i kontrolowanie ryzyka.
Charakteryzowanie ryzyka
Do celów Pieczy nad produktem ryzyko jest funkcją dwóch czynników. Po pierwsze, wrodzonych właściwości produktu; tj. jak bardzo jest niebezpieczny. Po drugie, moŜliwie długi czas,
w którym ludzie bądź środowisko mogą być wystawieni na jego działanie, czy to w trakcie
normalnej eksploatacji, czy teŜ w konsekwencji jakiegoś wydarzenia. Na diagramie zamieszczonym poniŜej przedstawiona jest uproszczona forma Charakteryzowania Ryzyka.
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Ryzyko związane z Produktem
Niebezpieczeństwo

Toksyczność
Toksyczność dla środowiska
Trwałość w środowisku (uporczywość)
Palność
Wybuchowość
Korozyjny charakter

Czas naraŜenia (prawdopodobieństwo)

Objętość (stopień i czas)
Mobilność
Aktywność
Charakter uŜycia
Odpowiedzialność finansowa
Uwaga mediów

Zmniejszenie i kontrolowanie ryzyka
Po ocenie faktycznego i potencjalnego zagroŜenia w kaŜdym etapie cyklu istnienia produktu
ktoś powinien opracować i wdroŜyć odpowiednie działania w celu kontrolowania i minimalizowania ryzyka. Zastosowanie mają następujące zasady:
• NaleŜy projektować, opracowywać lub modyfikować produkt, który spełnia potrzeby
klienta z jednoczesnym usiłowaniem minimalizowania wpływu produktu na HSE.
• NaleŜy szacować niebezpieczeństwa wynikające z zamierzonego stosowania i uzasadnionego przewidywanego zastosowania produktów oraz okresowo aktualizować ocenę.
• NaleŜy ustanawiać i zachowywać informacje na temat naraŜenia w zakresie HSE w rozsądnie przewidywanej formie wystawienia na działanie nowych i istniejących produktów.
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• Ilekroć jest to technicznie bądź ekonomicznie moŜliwe naleŜy opracowywać i ciągle
ulepszać procesy prowadzących od ograniczenia ilości odpadów, obniŜenia emisji i do
ponownego uŜywania, odzysku, recyklingu i zagospodarowania produktów.
• NaleŜy rozwijać i ulepszać właściwe działania kontrolujące i minimalizujące ryzyko.
PoniŜej moŜna znaleźć nie jedyną listę działań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przekształcenia dokonywać przy uŜyciu mniej niebezpiecznych składników,
Bezpieczne magazynowanie,
Bezpieczne zagospodarowanie,
Etykietowanie,
Szkolenia,
Kontrolowanie prac projektowych,
Kontrolowanie emisji,
Monitorowanie wydarzeń,
Audytowanie przewoźników/obcych wykonawców/załogi obsługowej,
Kontrolowanie dystrybucji,
Sprzęt ochronny,
Odpowiedzialne doradztwo,
Kontrolowanie przed opróŜnieniem,
Wspomaganie posprzedaŜne.

WYMAGANIA PRAWNE
Prawne wymagania związane z niebezpieczeństwami w łańcuchu istnienia produktu są ukierunkowane głównie na produkty, jako takie. Dyrektywy o Substancjach Niebezpiecznych oraz
Niebezpiecznych obróbkach zostały przyjęte w latach 1960-ych dla zapewnienia zdrowia ludności, a w szczególności zdrowia robotników zatrudnionych przy obróbce substancji niebezpiecznych (patrz: rozdział 3.1.5.1.). Dobrowolny program ICCA produkcji wysoko-towarowej
wykracza poza zasięg zbierania danych i obejmuje wstępną ocenę ryzyka przy wysokotowarowej produkcji chemikaliów. EFMA zakończyła właśnie program połączonych badań z
Instytutem Nawozów Sztucznych (The Fertilizer Institute) w USA i dane z badań dla 23 nawozów sztucznych są juŜ dostępne. EFMA będzie kontynuowała wypełnianie dalszych wymagań
(np. Ocena Ryzyka) programu ICCA.
Ponadto Komisja pracuje nad projektem Dyrektywy w sprawie polityki UE względem chemikaliów. Wszystkie istniejące i nowe substancje w ilości powyŜej 1 tony naleŜy rejestrować w
centralnej bazie danych, a przy wyŜszych tonaŜach naleŜy zwracać szczególną uwagę na długotrwałe i chroniczne ich działanie. Dyrektywa jest spodziewana w 2005 roku.
Prawne wymagania związane z produkcją i magazynowaniem są ujęte w Dyrektywie IPPC i
Dyrektywie Seveso II.

WYMAGANIA ZE STRONY EFMA
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Celem pieczy nad produktem jest zidentyfikowanie I poradzenie sobie z kaŜdym niebezpieczeństwem, które produkt moŜe stanowić w dowolnym etapie swojego cyklu istnienia. Dostawca moŜe nie mieć moŜliwości dać sobie rady z niebezpieczeństwem towarzyszącym produktowi bezpośrednio we wszystkich częściach łańcucha istnienia, ale dostawcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe istnieją są częścią tego łańcucha, Ŝe powinni dokonywać rozsądnych wysiłków zarówno w celu dania sobie rady z tymi niebezpieczeństwami, nad którymi
sami bezpośrednio czuwają jak i współpracować z innymi ogniwami tego łańcucha, Ŝeby pomóc im w uporaniu się z niebezpieczeństwami będącymi pod ich kontrolą.
Zmiana – organizacji, surowców, procesu wytwarzania, dystrybucji, zastosowaniu, itd. – moŜe
często wpływać na ryzyko związane z produktem. Wszystkie takie zmiany naleŜy specjalnie
sprawdzić w ramach ogólnych czynności zarządzania ryzykiem (patrz: rozdział 3.1.1.4: Kierowanie zmianą).
Innym zabezpieczeniem dla uporania się z niebezpieczeństwem jest wyspecyfikowanie Wymagań HSE w części kontraktu, gdy jest to kontrakt na zakup surowców (patrz: rozdział 3.1.1.2.),
wykonanie robót konserwacyjnych (patrz: rozdział 3.1.3.8.), przyjmowaniu operatorów do pracy w magazynie (patrz: rozdział 3.1.4.3. i rozdział 3.1.7.2.) lub wybieranie przewoźników
(patrz: rozdział 3.1.6.4.).

WYTYCZNE, JAK WDRAśAĆ?
Program Pieczy nad produktem EFMA składa się z 5 zasadniczych etapów związanych z oceną
i uporaniem się z niebezpieczeństwami w cyklu istnienia produktu:
4.1.

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

NaleŜy uzyskać całkowite zrozumienie wszystkich potencjalnie szkodliwych własności, które
produkt posiada. Dotyczy to nie tylko produktów, które są formalnie sklasyfikowane, jako niebezpieczne, ale równieŜ wszystkich innych produktów o własnościach, które mogłyby przypuszczalnie spowodować krzywdę.
PoniŜszy przewodnik zawiera dalsze porady odnoszące się do oceny produktu:
Określenie właściwości produktów.
4.1.1.

Tworzenie produktu, jego rozwój i zmiany minimalizujące wpływy w HSE.
Patrz: 3.1.2.1

4.1.2. Utworzenie norm dla produktu, surowców i dodatków. Patrz: 3.1.3.1
4.1.3. Bezpieczeństwo produktu (SDS itd.). Patrz: 3.1.3.6
4.1.4. Klasyfikacja i etykietowanie produktów do dostawy. Patrz: 3.1.5.1
4.1.5

Opracowanie i dostarczenie arkuszy bezpieczeństwa i literatury o bezpieczeństwie produktu. Patrz: 3.1.5.2

4.1.6.

Czy jakość produktu jest zgodna z wymaganiami klientów i przepisów prawnych? Patrz: 3.1.5.6
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4.1.7 Klasyfikowanie i etykietowanie produktów do transportu. Patrz: 3.1.6.1
4.1.8. Zastosowanie produktu. Patrz: 3.1.8.3

4.2. IDENTYFIKACJA NARAśENIA I OCENA RYZYKA.

NaleŜy określić potencjalne wystawienie ludzi i środowiska na działanie produktu. NaleŜy
wziąć pod uwagę zarówno normalne jak i nienormalne okoliczności. Nienormalne okoliczności
obejmują np. rozsypanie i wypadki. NaleŜy zidentyfikować scenariusz ryzyka w oparciu o własności produktu i potencjalne wystawienie na jego działanie. Co się zdarzy lub co moŜe się stać
i, jakie będą tego konsekwencje dla zdrowia i środowiska?
Następujący przewodnik zawiera dalsze porady odnoszące się do oceny wystawienia na działanie niebezpieczeństwa:
Identyfikacja naraŜenia i ocena ryzyka.
4.2.1.

Ustalenie standardów najlepszej praktyki produkcyjnej (BAT). Patrz:
3.1.3.2

4.2.2. Ocena ryzyka i ustalenie planów awaryjnych. Patrz: 3.1.3.5
4.2.3. Bezpieczeństwo produktu (SDS itd.). Patrz: 3.1.3.6
4.2.4. Sporządzanie mieszanki w duŜej masie. Patrz: 3.1.3.7
4.2.5 Ocena ryzyka w magazynie i kierowanie załogą magazynu. Patrz: 3.1.4.3
4.2.6. Pakowanie w drodze i zastosowanie. Patrz: 3.1.4.4
4.2.7

Opracowanie i dostarczenie Kart Charakterystyki Substancji oraz literatury
o bezpieczeństwie produktu. Patrz: 3.1.5.2

Identyfikacja, charakteryzacja i ocena form ryzyka dla zamierzonego za4.2.8. stosowania oraz dla przewidywalnego niewłaściwego zastosowania produktów. Patrz: 3.1.5.2
4.2.9. Uruchomienie partnerstwa z klientem. Patrz: 3.1.5.4
4.2.10

Oszacowanie ryzyka przy czynnościach związanych z dystrybucją. Patrz:
3.1.6.3

4.2.11 Ocena i wybór firmy transportowej (towary niebezpieczne) Patrz: 3.1.6.4
4.2.12

Ocena ryzyka dla magazynowania w drodze i kierowanie załogą magazynu. Patrz: 3.1.7.2

4.2.13 Zastosowanie produktu. Patrz: 3.1.8.3
4.2.14 Ustalenie środowiskowego przeznaczenia dla wszystkich składni137

ków/zanieczyszczeń i produktów odpadowych. Patrz: 3.1.9.1

4.3. USTALENIE WAśNOŚCI RYZYKA
NaleŜy ustalić waŜność poszczególnych rodzajów ryzyka dla zwrócenia uwagi, odzwierciedlenia prawdopodobieństwa w scenariuszu moŜliwości pojawienia się, jego konsekwencji i moŜliwości organizacji do oddziaływania na te czynniki. NaleŜy skupić się na tych rodzajach niebezpieczeństwa tam, gdzie firma ma największe moŜliwości doprowadzić do poprawy.

4.4 PROJEKTOWANIE I WDROśENIE CZYNNIKÓW KONTROLUJĄCYCH.
Pomiary kontrolne i plany działania muszą być opracowane i wdraŜane, aby dać sobie radę z
najwaŜniejszymi niebezpieczeństwami.
Następujący przewodnik opisuje czynności, które moŜna zastosować w poradzeniu sobie z niebezpieczeństwami:
Projektowanie i wdroŜenie czynników kontrolujących.
Ustalenie czynników kontrolujących dla zakupu surowców i zbycia pro4.4.1 duktu z uwzględnieniem bezpieczeństwa produktu. Patrz: 3.1.1.1
Tworzenie produktu, jego rozwój i zmiany minimalizujące wpływ HSE.
4.4.2 Patrz: 3.1.2.1
Przegląd zmian w procesach wytwarzania po względem wpływu ryzyka
4.4.3 związanego z produktem (zarządzanie zmianami). Patrz: 3.1.3.4
4.4.4. Ocena ryzyka i ustalenie planów awaryjnych. Patrz: 3.1.3.5
Ustalenie najlepszej praktyki zarządzania bezpieczeństwem pracy. Patrz:
4.4.5 3.1.3.3
4.4.6 Bezpieczeństwo produktu (SDS itd.). Patrz: 3.1.3.6
Ustalenie najlepszej praktyki dla bezpiecznego załadunku i napełniania.
4.4.7 Patrz: 3.1.4.1
Ustalenie źródła identyfikowalności partii dla wszystkich partii produktu.
4.4.8 Patrz: 3.1.4.2
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4.4.9 Ustalenie standardów najlepszej praktyki dla magazynu. Patrz: 3.1.7.1
4.4.10

Ponowne wykorzystanie, recykling opakowań pierwotnych i wtórnych.
Patrz: 3.1.4.6

4.4.11

Opracowanie i dostarczenie Kart Charakterystyki Substancji oraz literatury
dotyczącej bezpieczeństwa produktu. Patrz: 3.1.5.2

4.4.12

Dostarczanie informacji dystrybutorom i partnerska praca z nimi. Patrz:
3.1.5.4

4.4.13

Reklamacje na bezpieczeństwo produktu, zwrot produktu i incydenty z
nim związane. Patrz: 3.1.5.5

4.4.14 Uruchomienie partnerstwa z klientem. Patrz: 3.1.5.5
4.4.15

Uzgodnienie jakości produktu z wymaganiami klienta i przepisami prawnymi. Patrz: 3.1.5.6

4.4.16 Ustalenie wytycznych transportu surowców. Patrz: 3.1.6.2
4.4.17

Opracowanie informacji dla transportu (Karty TREM), uwag o wyrobach
niebezpiecznych i rad dla kierowców. Patrz: 3.1.6.5

4.4.18

Ustalenie konsultanta ds. bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych.
Patrz: 3.1.6.6

4.4.19 Szkolenie kierowców. Patrz: 3.1.6.7
4.4.20 Reakcja na awarię związaną z produktem. Patrz: 3.1.6.8
4.4.21 Ustalenie bezpiecznego załadunku na statki. Patrz: 3.1.6.9
4.4.22 Ustalenie wytycznych dla transportu. Patrz: 3.1.6.10
4.4.23

Ponowne wykorzystanie i recykling opakowań pierwotnych i wtórnych.
Patrz: 3.1.4.6

4.4.24 Standardy najlepszej praktyki w magazynie. Patrz: 3.1.7.1
4.4.25 Szkolenie o przemieszczaniu i zastosowaniu produktu. Patrz: 3.1.8.5
4.4.26 Ustalenie kodów Najlepszej Praktyki. Patrz: 3.1.8.5
4.4.27 Minimalizacja i zagospodarowanie odpadów. Patrz: 3.1.9.2
4.4.28 Odpady u klienta. Patrz: 3.1.9.3
4.4.29

Ustalenie wytycznych dla materiałów nieodpowiadających wymaganiom.
Patrz: 3.1.9.4
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4.5.) POSTĘP W MONITOROWANIU
Usilnie rekomenduje się Ŝeby organizacja okresowo dokonywała kontroli postępu w planach
działań wdroŜeniowych. Punkty, które naleŜy wziąć pod uwagę:
P ostęp w monitorowaniu
4.5.1.

Opracowanie właściwych metod wykonania pieczy nad produktem. Patrz: 3.1.2.1

4.6.) PRZEGLĄD
Przegląd
4.6.1. Samoocena pieczy nad produktem i audit. Patrz: 2.7
4.6.2. Kierowanie przeglądem Pieczy nad produktem. Patrz: 2.6.2

4.7 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Działania korygujące i zapobiegawcze
4.7.1. Program działania.
4.7.2. Kierowanie akcjami.
4.7.1 PROGRAM DZIAŁANIA
WPROWADZENIE
Program Pieczy nad produktem jest procesem postępującym, który startuje z efektywnym zobowiązaniem od starszego kierownictwa. Składa się on z kilku czynności w tak zwanym
Cyklu nadzorowania, stanowiącym: charakterystykę ryzyka i nadzór nad ryzykiem, planowanie, realizację, monitorowanie i przeglądy.
Jeśli zachodzi konieczność to powinny być przedsiębrane korekcyjne i prewencyjne działania.
Pierwszym krokiem w działaniach korekcyjnych i prewencyjnych jest wystartowanie z jakimś
programem działań

WYMAGANIA PRAWNE
Nie ma Ŝadnych wymagań prawnych dla korekcyjnych i prewencyjnych działań, ani teŜ Ŝadnego planu działania.

WYMAGANIA EFMA
Określony program działania musi być/mieć:
1) Być oparty na ustaleniu priorytetu ryzyka
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2) Mieć jasno zdefiniowane zadania ze zdefiniowanymi celami
3) Mieć zdefiniowanego nadzorującego odpowiedzialnego za zadanie oraz zespół ludzi z czasem i zasobami dedykowanymi danej pracy
4) Być zasobny w kompetentnych ludzi
5) Mieć zdefiniowany początek oraz koniec zadań, z przejściowymi dostawami i bramkami
decyzji
6) Mieć właściwy fundusz
7) Zwracać właściwą uwagę przez nadzorujących i mieć ich wsparcie oraz to kto bierze na siebie odpowiedzialność za działania wdraŜające w danej organizacji.
4.7.2 KIEROWANIE AKCJAMI
WPROWADZENIE
Piecza nad produktem jest procesem postępującym, który rozpoczyna się efektywnym zobowiązaniem ze strony starszego kierownictwa. Proces ten składa się z kilku czynności w tzw.
Cyklu nadzorowania stanowiącym: charakterystykę ryzyka i nadzór nad ryzykiem, planowanie,
realizację, monitorowanie i przeglądy.
Jeśli zachodzi konieczność to powinny być przedsiębrane korekcyjne i prewencyjne działania.
Pierwszym krokiem w działaniach korekcyjnych i prewencyjnych jest wystartowanie z jakimś
programem działań, po którym postępują działania wykonane przez nadzorujących (Nadzorowanie działań).

WYMAGANIA PRAWNE
Nie ma Ŝadnych prawnych wymagań dla korekcyjnych i prewencyjnych działań ani teŜ Ŝadnych planów działań, ani teŜ nadzorowanych powtarzalnych czynności, o ile dana jednostka nie
spełnia wymagań przepisów HSE.

WYMAGANIA EFMA
Przedmiotowy program działań musi być poddawany okresowej rewizji odnośnie postępów i
jego zawartości. Nowe odkrycia, wiedza i wymagania mogą być przyczyną przesunięcia koncentracji do innego fragmentu programu oraz zmianę priorytetu, które muszą być zadecydowane przez kierownictwo grupy przedmiotowego programu.
W celu wdroŜenia działań, biorąc pod uwagę całą organizację, starsze kierownictwo powinno
wziąć odpowiedzialność za wymagane czynności i być siłą napędową zmian. Wymagane są
okresowe rewizje lub audyty wdraŜania w stosunku do nadzorowanych czynności systemowych jak i weryfikacja dzień po dniu przeprowadzanych operacji. Czynności takie powinny
być inicjowane i raportowane starszemu kierownictwu. Spodziewamy się, Ŝe konieczna jest
jasna zwrotna odpowiedź takich rewizji do danej organizacji.
5) KOMUNIKACJA
WPROWADZENIE
Skuteczny proces komunikacji jest waŜnym elementem kaŜdego programu Pieczy nad produktem. Wyczerpujące informacje HSE powinny być dostępne i skierowane do tych, którzy biorą
udział w cyklu istnienia produktu. Na miejscu powinny być środki, które zapewnią, Ŝe te informacje HSE będą zrozumiane i wdraŜane przez osoby zaangaŜowane.
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EFMA będzie podawała konkretne komunikaty, które przemysł nawozów sztucznych musi
podać takie jak o połączonym EFMA/TFI programie badań produktów, Broszura Najlepszych
Dostępnych Technik EFMA, EFMA Raport HSE, raporty członków HSE i komunikat EFMA,
Ŝe „ Nawozy Sztuczne są Bezpieczne i śywią Świat”

WYMAGANIA PRAWNE
Nie istnieją Ŝadne prawne wymagania odnoszące się do komunikacji w ramach Pieczy nad produktem.

WYMAGANIA EFMA
•
•
•

EFMA będzie komunikowała się z firmami członkowskimi w sprawie Programu Pieczy
nad produktem.
EFMA będzie zapewniała, Ŝe Program będzie zrozumiały i moŜliwy do wdroŜenia na
poziomie firmy.
EFMA i jej członkowie będą rozpowszechniali informacje HSE do odpowiednich partnerów w cyklu istnienia produktu i będą zapewniali, Ŝe informacje HSE będą zrozumiałe i moŜliwe do wdroŜenia.

5.1. WDROśENIE PIECZY NAD PRODUKTEM PRZEZ CZŁONKÓW EFMA
5.1.1. ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO RDZENNYCH WARTOŚCI EFMA
Formy członkowskie EFMA obiecują utrzymywać w mocy następujące rdzenne wartości
EFMA:
• Odpowiedzialność, jako dostawcy produktu istotnego dla Ŝycia:
Jako dostawca produktu istotnego dla Ŝycia uznajemy naszą odpowiedzialność wobec
naszych wszystkich udziałowców, klientów, pracowników, społeczeństwa i przyszłych
generacji. Jesteśmy zaangaŜowani i stosownie do tego działamy.
• Słuszność dostarczania wartości:
Dostarczamy optymalną wartość naszym klientom, dostawcom, udziałowcom i pracownikom w dający się podtrzymać sposób.
• Słuszne działanie w sprawach Zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska:
Dokładamy starań na rzecz najwyŜszych standardów dla bezpieczeństwa, zdrowia i
ochrony środowiska. Podpisując się pod zasadami Odpowiedzialnej OstroŜności prowadzimy nasze działalności w sposób, który wnosi wkład w dąŜenie do słusznego celu.
• Nauka i innowacje:
Naszą działalność opieramy na solidnej nauce. Dokładamy starań do innowacji i ciągłych ulepszeń.
• Wolny i czysty handel:
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Wierzymy, Ŝe będziemy trzymać się zasady ochrony i promocji koncepcji wolnego i
czystego handlu.
• Etyczne zachowanie się:
Nasze zachowanie jest etyczne i szczere, otwarte i przejrzyste.

Członkowie EFMA podpisali swoje zobowiązanie do rdzennych wartości EFMA.

5.1.2. SYSTEM PODPORZĄDKOWANIA W PIECZY NAD PRODUKTEM
EFMA opracowała System podporządkowania w Pieczy nad produktem dla członków EFMA.
System podporządkowania składa się z trzech faz:
•
•
•

Przygotowanie firmy do audytu
Przeprowadzenie audytu przez niezaleŜną trzecią stronę w kooperacji z Zarządcą Produktu wspomnianej firmy
Zaszeregowanie i opinia o podporządkowaniu.

Przeprowadzenie audytu przez niezaleŜną trzecią stronę
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W oparciu o program Pieczy nad produktem EFMA opracowała wraz z niezaleŜną trzecią stroną (DNV) kwestionariusz audytowy. Kwestionariusz jest zaprojektowany, jako pomoc członkom EFMA w identyfikacji luk i moŜliwych ulepszeń, które trzeba wykonać w trakcie ich działalności Pieczy nad produktem. Korekty są wprowadzane dla ułatwienia prostego raportowania
postępu i ustalania celów do udoskonalania. Kwestionariusz audytowy razem z kilkoma wcześnie zdefiniowanymi obszarami koncentracji (np. inspekcja w magazynie, inspekcja przy załadunku i transporcie, kierowanie obcym wykonawcą) tworzą dobrą bazę do auditu, który ma być
przeprowadzony przez niezaleŜną stronę trzecią. JednakŜe do przygotowania takiego audytu
firma będzie normalnie prowadziła Samoocenę przez udzielanie odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu audytowy.
Zaszeregowanie i opinia o podporządkowaniu
Wynik audytu kaŜdej firmy członkowskiej będzie wystawiony do oceny przez Komitet Kierowniczy EFMA (SC). Te firmy, które nie sprostają wymaganiom SC są proszone o opracowanie planu poprawy.

5.2 ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAśANIE INFORMACJI
5.2.1. PROGRAM PIECZY NAD PRODUKTEM EFMA

Szkicowa propozycja Pieczy nad produktem EFMA podana jest w ogólnej broszurze Piecza
nad produktem EFMA.
Wersja szczegółowa Programu Pieczy nad produktem EFMA jest dostępna na dysku CD-ROM
i na portalu EFMA. W informacji zawarte są wszystkie linki do dokumentacji i źródeł informacji, które pojawią się w programie. EFMA będzie zapewniała, Ŝe program będzie zrozumiały i
moŜliwy do wdroŜenia przez firmy członkowskie EFMA (patrz: rozdział 5.3). Program Pieczy
nad produktem nie jest zadaniem „Jednorazowym”. Będzie uaktualniany w sposób ciągły.
EFMA będzie pomagała nowym członkom, szczególnie tym z krajów nowoprzyjętych, zapoznać się z tym programem na sesjach treningowych specjalnie zorganizowanych do tego celu.

5.2.2. WYTYCZNE DOKUMENTY, BROSZURY, ULOTKI
Dokumenty z wytycznymi EFMA, rekomendacje, broszury, kodeksy praktyki, itd. Są szeroko
dystrybuowane do grup docelowych i zainteresowanych stron - członków EFMA; państwowych i międzynarodowych stowarzyszeń nawozów sztucznych, stowarzyszeń rolniczych, dystrybutorów, itd. EFMA zapewni, Ŝe informacje HSE będą zrozumiałe i moŜliwe do wdroŜenia.
EFMA opracowała Pytania i odpowiedzi (Q&A), które pomogą zrozumieć program Pieczy nad
produktem EFMA i kwestie odnoszące się do Nawozów Sztucznych.

5.2.3. KWESTIE PIECZY NAD PRODUKTEM JAKO CZĘŚĆ KONTRAKTÓW
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Członkowie EFMA powinni włączać stosowne kwestie związane z Pieczą nad produktem (minimum wymagań) do kontraktów ze swoimi klientami.

5.2.4. RAPORT EFMA DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I OCHRONY
ŚRODOWISKA (HSE).
WaŜną częścią pracy EFMA jest dzielenie się informacjami na temat swojej działalności Pieczy
nad produktem wewnątrz, pomiędzy firmami członkowskimi jak równieŜ z naszymi partnerami
w biznesie, czynnikami kontrolnymi i ze społeczeństwem w całości. W październiku 2005 roku
EFMA wydała pierwszy Raport Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska. Ten raport opisuje
działalność EFMA w zakresie HSE w ostatnich latach i jest pierwszym raportem HSE wydanym przez stowarzyszenie. EFMA dąŜy do wydawania raportu HSE kaŜdego roku.

Raport EFMA z działalności HSE z października 2005

5.3. SZKOLENIA
EFMA zorganizowała program szkoleniowy wprowadzenia Programu Pieczy nad produktem
dla firm członkowskich. Firmy członkowskie EFMA muszą edukować i szkolić pracowników,
w zaleŜności od pełnionej funkcji, w zakresie bezpiecznej obróbki, zastosowania i zagospodarowania produktów.
6) PARTNERSTWO
WPROWADZENIE
Budowanie skutecznego partnerstwa lub współpracy pomiędzy dostawcami nawozów sztucznych a ich klientami, dostawcami, przewoźnikami, dystrybutorami i innymi stronami uwikłanymi w szeregu dostawy nawozów jest kluczowym aspektem Pieczy nad produktem. Ostatecznym celem jest rozszerzenie doceniania szerokiego rozpowszechnienia Pieczy nad produktem
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do wszystkich tych, którzy są uwikłani w cyklu istnienia produktów. Ma to zastosowanie równieŜ do kontaktów z władzami administracyjnymi i kontrolnymi oraz ze społecznością naukową, Ŝeby być pewnym, Ŝe informacje uŜyte do opracowania przepisów i informacje podane do
opinii publicznej są oparte na naukowej i poprawnej ocenie ryzyka.

WYMAGANIA PRAWNE
Istnieją pewne wymagania prawne związane z partnerstwem przy Pieczy nad produktem, najwaŜniejsza jest Dyrektywa Seveso, która prosi, Ŝeby plany awaryjne dla wytwórni Seveso były
omawiane w partnerstwie z firmami usług awaryjnych. Ponadto zalecenia Narodów Zjednoczonych dla transportu podają kilka zagadnień związanych z załadunkiem, rozładunkiem i
transportem, które moŜna osiągnąć w dobrym partnerstwie z przewoźnikami. Dalsze informacje podane są w podrozdziałach.
WYMAGANIA EFMA
EFMA zaleca swoim członkom prowadzenie szerokiej i aktywnej współpracy ze wszystkimi
zewnętrznymi stronami biznesu zaangaŜowanych w dostarczanie, obróbkę i uŜywanie nawozów sztucznych, z władzami administracyjnymi i ze społeczności naukową.

WYTYCZNE ODNOŚNIE SPOSOBU WDRAśANIA
6.1 PARTNERSTWO Z FIRMAMI USŁUG AWARYJNYCH
Członkowie EFMA powinni budować partnerstwo z firmami usług awaryjnych. W pewnych
przypadkach jest to obowiązkowe np. przy omawianiu planów awaryjnych dla wytwórni Seveso, w innych przypadkach potrzebne jest operatywne podejście (np. władz portowych).

6.2 PARTNERSTWO Z DOSTAWCAMI
NaleŜy pracować z dostawcami aŜeby surowce, produkty i usługi sprostały generalnie przyjętym normom HSE i, tam gdzie jest to właściwe, włączać niniejsze rozwaŜania do polityki zakupów (patrz: rozdział 3.1.1.2).

6.3 PARTNERSTWO Z WYKONAWCAMI
NaleŜy dobierać i pracować z wykonawcami obcymi tak, aŜeby stale ulepszali standardy HSE
(patrz: rozdział 3.1.3.8.).

6.4 PARTNERSTWO Z KLIENTAMI, POŚREDNIKAMI I INNYMI DALSZYMI
UśYTKOWNIKAMI
NaleŜy pracować z klientami, pośrednikami i innymi dalszymi uŜytkownikami, aby przysposabiać ich do bezpiecznego magazynowania, uŜywania, przemieszczania i właściwej obróbki
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materiałów niedostosowanych. Będzie potrzebne szkolenie o poszczególnych produktach.
Przykładami programu Pieczy nad produktem EFMA są Podręcznik Bezpiecznego Magazynowania i Przemieszczania Nawozów Sztucznych na bazie AN (1992) (patrz: rozdział 3.1.4.3.),
Wytyczne EFMA dla producentów nawozów sztucznych w sprawie bezpiecznego przemieszczania i utylizacji nawozów niedostosowanych oraz materiałów spokrewnionych (patrz: rozdział 3.1.4.3.), Kodeksy praktyki EFMA (patrz: rozdział 3.1.8.5.).
NaleŜy aktywnie poszukiwać sprzęŜenia zwrotnego w zakresie magazynowania u klienta,
przemieszczania i stosowania produktów. NaleŜy uczyć się z ich doświadczenia i rewidować
projektowanie produktu, informacje i doradzać w razie potrzeby. NaleŜy przeglądać nagromadzone informacje i opracowywać plany działań naprawczych. (patrz: rozdział 3.1.5.4.)

6.5 PARTNERSTWO Z FIRMAMI TRANSPORTOWYMI
Posiadanie dobrych stosunków z firmami transportowymi zapewnia podporządkowanie wymaganiom prawnym (zalecenia NZ, ADR, RID itd.). Dalsze informacje znajdują się w rozdziale
3.1.6. Na szczycie tego EFMA opracowała wytyczne dla pracy firm transportowych jak adoptować Najlepsze Praktyki. Przykładami programu Pieczy nad produktem EFMA są wytyczne
do drogowego transportu kwasu azotowego i kolejowego transportu amoniaku (patrz: rozdział
3.1.6.10).

6.6 PARTNERSTWO Z INNYMI GAŁĘZIAMI PRZEMYSŁU
NaleŜy wykorzystać przemysłowe linki (łącza) do wymiany i tworzenia informacji o rodzajach
ryzyka związanego z produktem i skutecznego radzenia sobie z nimi. Członkowie EFMA bezpośrednio i poprzez EFMA mają do dyspozycji duŜą ilość linków z innymi gałęziami przemysłu nie tylko w Europie (Środowisko Techniczne i Komitet Bezpieczeństwa i Komitet Rolnictwa i Środowiska, CEFIC, Państwowe Stowarzyszenia Producentów Nawozów Sztucznych
takie jak: UNIFA, AIC itd., EIGA itd.), ale takŜe organizacje światowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

International fertilizer Association (IFA)
The Fertilizer Institute (TFI)
International Fertilizer Society (IFS)
International Fertilizer Develoment Center(IFDC)
Potash and Phosphate Institute (PPI)
The Sulphur Institute (TSI)
Ammonium Nitrate Producers Study Group (ANPSG)
Ammonia Safety Symposium of AIChE

6.7 PARTNERSTWO Z WŁADZAMI ADMINISTRACYJNYMI
NaleŜy być operatywnym i brać udział w międzynarodowych agencjach, kompetentnych państwowych władzach i miejscowych organach kontrolnych, poniewaŜ Piecza nad produktem
chce wypromować zrównowaŜoną opinię spośród argumentów wysuwanych przez HSE, środowiska naukowe, ekonomiczne i wykonawcze. EFMA regularnie omawia propozycje nowych
ustaw UE z Komitetem Europejskim, członkami Rady i członkami Parlamentu. EFMA poszu147

kuje dobrze wywaŜonego ustawodawstwa, gdzie społeczeństwo poprawnie rozpatruje aspekty
HSE oraz wpływy społeczne i ekonomiczne (patrz: statuty EFMA).

6.8. PARTNERSTWO ZE ŚRODOWISKIEM NAUKOWYM
ZrównowaŜona opinia argumentów HSE, naukowych, ekonomicznych i wykonawczych jest
tym, co firmy powinny osiągnąć. W tym wysiłku baza naukowa argumentów jest sprawą zasadniczą i naleŜy utrzymywać dobre kontakty ze środowiskiem naukowym. Przykładami są
(między innymi):
Kontakty z Uniwersytetami:
Martin Luther University Halle, Wittenberga: projekt EFMA „ Odzysk Energii przez płody
rolne w zaleŜności od wprowadzenia Nawozów mineralnych”.
Kontakty z Instytutami Badawczymi:
- Rothamsted Research UK: broszura EFMA „Zrozumienie fosforu i jego zastosowania w rolnictwie” oraz „ Zrozumienie potasu i jego zastosowania w rolnictwie”.
- Netherlands Organisation for Applied Research (TNO): Projekt w sprawie aspektów bezpieczeństwa pracy z roztworami azotanu amonowego, w wyŜszych temperaturach”.
- NOTOX Safety & Environmental Research: Walidacja i ocena ryzyka wysokotowarowej
produkcji chemikaliów. Patrz: rozdział 3.1.5.3.
- Ghent University, Department of Soil management and Soil care, Ghent, Belgia.
- Levington Agriculture Ltd, Levington Park, the UK.
- V.T.T., the Technical Research Center of Finnland.
- ECOPT, Dewells Farm House, Bredfield, Suffolk, UK. Praca badawcza EFMA: "Nienawozowe źródła środków odŜywczych w Europie”.
- Water Research Center, Swindon, UK.
- Nutrient Management Institute, Wageningen, Holandia.
7. LITERATURA
Wersja 1.2 30-01-2006

DYREKTYWY
REKOMENDACJE
BROSZURY EFMA
DYREKTYWY
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Elektroniczne wersje ustawodawstwa UE moŜna pobrać z EURLEX
Dyrektywa Rady 67/548/EEC z 27 czerwca 1967 w sprawie zbliŜenia ustaw, przepisów i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Komitetu Europejskiego 196, 16.8.1967. p.1. (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks I do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks IA do of Dyrektywy Rady 67/548/EEC (28 adaptacja)(Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie)
Aneks II do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks III do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks IV do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks V do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks VI do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks VII do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Aneks VIII do Dyrektywy Rady 67/548/EEC patrz: Dyrektywa 79/831/EEC (6-ta poprawka),
OJ L 259 1979, p. 10. Dyrektywa92/32/EEC (7-ma poprawka)OJ L 154 1992, p. 1, Dyrektywa
2000/32/EC (26-ta adaptacja techniczna) OJ L 136 2000, p. 1, Dyrektywa 2001/59/EC z dnia
6.VIII.01 (28-ma adaptacja techniczna)OJ L 225 2001, p. 1. (Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie)
Aneks IX do Dyrektywy Rady 67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Rady 75/440/EEC z 16 czerwca 1975 dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do oddzielenia na wody pitne w państwach członkowskich.
OJ L194/26 25-7-75. (Woda)
Dyrektywa Rady 75/442/EEC z15 lipca 1975 w sprawie odpadów Oficjalny Dziennik L 194,
25/07/1975 p. 0039 - 0041 (Odpady)
Dyrektywa Rady z 18 grudnia 1975 w sprawie zbliŜenia ustaw państw członkowskich dotyczących nawozów sztucznych 76/116/EEC. OJ L24/21 30-1-1976. (Nawozy Sztuczne) Uchy149

lona przez Przepisy 2003/2003/EC of Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13 października 2003dotyczące nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.( Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady z 18 grudnia 1975 w sprawie zbliŜenia ustaw państw członkowskich dotyczących nawozów sztucznych 76/116/EEC. OJ L24/21 30-1-1976.Part 2 (Nawozy Sztuczne).
Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC of Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13
października 2003dotyczące nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.( Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady z 18 grudnia 1975 w sprawie zbliŜenia ustaw państw członkowskich dotyczących nawozów sztucznych 76/116/EEC. OJ L24/21 30-1-1976.Part 3 (Nawozy Sztuczne).
Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC of Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13
października 2003dotyczące nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady 76/160/EEC z 8 grudnia1975 dotycząca jakości wód kąpielowych. OJ. L31/1
of 5-2-76.(Woda)
Dyrektywa Rady 76/464/EEC z 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczeń powodowanych przez
pewne substancje niebezpieczne wpuszczane do środowiska wodnego Wspólnoty OJ L129/23
18-5-1976 (Woda)
Dyrektywa Komisji z 22 czerwca1977 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich w związku z metodami pobierania próbek i analizowania nawozów sztucznych
77/535/EEC. OJ L213/1 22-8-1977. (Nawozy Sztuczne). Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC of Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13 października 2003dotyczące
nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003.( Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Komisji z 14 grudnia 1978 poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich związanych z pobieraniem próbek i analizowaniem nawozów sztucznych 79/138/EEC. OJ L39/3 14-2-1979. (Nawozy Sztuczne). Uchylona
przez Przepisy 2003/2003/EC of Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13 października
2003dotyczące nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003.OJ304/1 20-11-2003. (Nawozy
Sztuczne).
Dyrektywa Rady 78/319/EEC z 20 marca 1978 w sprawie toksycznych i niebezpiecznych odpadów. OJ L84/43 31-3-1978. (Odpady)
Dyrektywa Rady 79/409/EEC z 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. OJ
L103/1 25-4-1979. (Fauna)
Dyrektywa Rady 78/659/EEC z 18 lipca 1978 w sprawie potrzeby ochrony lub poprawy świeŜości wód w celu podtrzymania Ŝywotności ryb. OJ L222/1 14-8-1978. (Woda)
Dyrektywa Rady 79/831/EEC z 18 września 1979 poprawiająca szósty raz Dyrektywę
67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych
związanych z klasyfikacją, etykietowaniem i pakowaniem substancji niebezpiecznych, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 259, 15.10.1979, p. 10. (Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie)
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Dyrektywa Rady 79/923/EEC z 30 października 1979 w sprawie wymaganej jakości wód dla
skorupiaków. OJ L281/47 10-11-1979. (Woda)
Dyrektywa Rady 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 w sprawie ochrony wód gruntowych przed
zanieczyszczeniem spowodowanym pewnymi substancjami niebezpiecznymi. OJ L20/34 26-180. (Woda)
Dyrektywa Rady 80/778/EEC z 15 lipca 1980 związana z jakością wody przeznaczonej do
konsumpcji przez ludzi. OJ L229/11 30-8-80. (Woda)
Dyrektywa Rady z 15 lipca 1980 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich
związanych z nawozami z czystym azotanem amonowym o wysokiej zawartości azotu
80/876/EEC. OJ L250/7 23-9-1980. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 dotyczące nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy sztuczne).
Dyrektywa Rady 80/1107/EEC z 27 listopada 1980 w sprawie ochrony pracowników przed
niebezpieczeństwem wynikającym z wystawienia na działanie chemikaliów, czynników fizycznych i biologicznych w pracy Oficjalny Dziennik L 327, 03/12/1980 P. 0008 - 0013 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa Rady 82/501/EEC z 24 czerwca 1982 w sprawie głównych zagroŜeń wypadkowych przy pewnych czynnościach w przemyśle. OJ L 230 5.8.82 p.1 (COMAH) Uchylona
przez Dyrektywę 2003/105/EC.
Dyrektywa Rady 84/133/EEC z 2 marca 1984 wprowadzająca system Wspólnoty do szybkiej
wymiany informacji na temat niebezpieczeństw powstających w wyniku stosowania produktów
powszechnego uŜytku. (Produkty powszechnego uŜytku)
Dyrektywa Rady 85/337/EEC z 27 czerwca1985 w sprawie oceny wpływu pewnych publicznych i prywatnych projektów na środowisko. OJ. L175/40 of 5-7-1985.
Dyrektywa Rady UE 85/374/EEC z25 lipca1985 OJ L 210, 7.8.1985. p.29 w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe produkty. (Wadliwe Produkty)
Dyrektywa Rady 86/188/EEC z 12 maja 1986 w sprawie ochrony robotników przed niebezpieczeństwem związanym z wystawieniem na działanie hałasu podczas pracy. OJ L. 137/28 of 245 1986. (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa Rady 86/278/EEC z 12 czerwca 1986 w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie
gleby, gdy szlamy ściekowe stosuje się w rolnictwie. OJ L181/6 4-7-1986. (Ścieki)
Dyrektywa Komisji 87/94/EEC z 8 grudnia1986 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych krajów
członkowskich odnoszących się do procedur sprawdzania charakterystyk, granicznych wartości
i odporności na detonację czystego nawozu, azotanu amonowego, o duŜej zawartości azotu. OJ
L38/1 7-2-87. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1
20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
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Dyrektywa Rady 87/216/EEC z 19 marca 1987 poprawiająca Dyrektywę 82/501/EEC w sprawie głównych zagroŜeń wypadkowych przy pewnych czynnościach w przemyśle. OJ L85 of
28-3-1987 p.36 (COMAH)
Dyrektywa Komisji 87/566/EEC poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych krajów członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i analizowania nawozów sztucznych. OJ L342/32 4-12-87. (Nawozy Sztuczne)Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące
się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.OJ304/1 20-11-2003. (Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Komisji 88/126/EEC z 22 grudnia 1987 poprawiająca Dyrektywę 87/94/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych krajów członkowskich odnoszących się do procedur sprawdzania charakterystyk, granicznych wartości i odporności na detonację czystego nawozu, azotanu amonowego, o duŜej zawartości azotu. OJ L63/12 9-3-88. (Nawozy Sztuczne) Uchylona
przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003
odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady 88/183/EEC z 22 marca 1988 poprawiająca Dyrektywę 76/116/EEC pod
względem nawozów sztucznych ciekłych. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do
nawozów sztucznych. OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady 88/379/EEC z 7 czerwca 1988 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych krajów członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,
etykietowania i pakowania niebezpiecznych preparatów, Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L 187, 16.7.1988, p. 14. (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Rady 88/610/EEC z 24 listopada 1988 poprawiająca Dyrektywę 82/501/EEC w
sprawie głównych zagroŜeń wypadkowych przy pewnych czynnościach w przemyśle. OJ L 336
of 7-12-1988 p.14 (COMAH)
Decyzja Rady 89/45/EEC z 21 grudnia 1988 w sprawie systemu Wspólnoty do szybkiej wymiany informacji na temat niebezpieczeństw powstających w wyniku stosowania produktów
powszechnego uŜytku. (Produkty powszechnego uŜytku)
Dyrektywa Rady 89/654/EEC z 30 listopada 1989 dotycząca minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy i zdrowia na stanowiskach pracy ( pierwsza indywidualna dyrektywa w zakresie zrozumienia Artykułu 16 (1) Dyrektywy 89/391/EEC), Oficjalny Dziennik L 393,
30/12/1989 p. 0001 - 0012 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa Rady 89/284/EEC z 13 kwietnia 1989 uzupełniająca i poprawiająca Dyrektywę
76/116/EEC pod względem zawartości wapnia, magnezu, sodu i siarki w nawozach. OJ 111/34
22-4-1989. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1 2011-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Komisji 89/519/EEC of 1 August 1989 uzupełniająca i poprawiająca Dyrektywę
77/535/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych krajów członkowskich co do metod pobierania próbek i analizowania nawozów sztucznych. OJ 265/30 12-9-1989. (Nawozy Sztucz152

ne)Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003. (Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady 89/530/EEC z 18 września 1989 uzupełniająca i poprawiająca Dyrektywę
76/11/EEC pod względem zawartości śladowych ilości boru, kobaltu, miedzi, Ŝelaza, manganu,
molibdenu i cynku w nawozach sztucznych. OJ L281/116 30-9-1989 (Nawozy Sztuczne)
Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady 89/686/EEC z 21 grudnia 1989 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych krajów
członkowskich odnoszących się do sprzętu ochrony osobistej. Oficjalny Dziennik L 399,
30/12/1989 P. 0018 - 0038.(Sprzęt ochrony osobistej)
90/352/EEC: Decyzja Rady z 29 czerwca 1990 w sprawie systemu Wspólnoty do szybkiej
wymiany informacji na temat niebezpieczeństw powstających w wyniku stosowania produktów
powszechnego uŜytku. Oficjalny Dziennik L 173, 06/07/1990 p. 0049 (Produkty powszechnego uŜytku)
Decyzja Rady 90/651/EEC z 4 grudnia 1990 w sprawie niezbędnych adaptacji w kontekście
niemieckiej unifikacji systemu Wspólnoty do szybkiej wymiany informacji na temat niebezpieczeństw powstających w wyniku stosowania produktów powszechnego uŜytku. (Produkty powszechnego uŜytku)
Dyrektywa Komisji 91/155/EEC z 5 marca 1991 definiująca i układająca szczegółowe przygotowania do systemu właściwej informacji dotyczącej niebezpiecznych preparatów we wdraŜaniu Artykułu 10 Dyrektywy 88/379/EEC. Oficjalny Dziennik L 076, 22/03/1991 P. 0035 - 0041
(Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Rady 91/156/EEC z 18 marca 1991 poprawiająca Dyrektywę 75/442/EEC w sprawie odpadów. OJ L078 p32 26.3 1991. (Odpady)
Dyrektywa Rady 91/271/EEC z 21 maja 1991 dotycząca oczyszczania ścieków miejskich. OJ
L135/40 30-5-1991. (Woda)
Dyrektywa Komisji 91/322/EEC z 29 maja 1991 w sprawie ustalenia wskaźnikowych wartości
granicznych przez wdroŜenie Dyrektywy Rady 80/1107/EEC w sprawie ochrony robotników
przed niebezpieczeństwem związanym z wystawieniem na działanie chemikaliów oraz czynników fizycznych i biologicznych podczas pracy. Oficjalny Dziennik L 177, 05/07/1991 P. 0022
- 0024 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa Rady 91/676/EEC z 12 grudnia 1991 dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzącymi z rolniczych źródeł. OJ L375/1 31-121991. (Woda)
Dyrektywa Rady 91/689/EEC z 12 grudnia 1991 w sprawie niebezpiecznych odpadów. OJ L
377, 31/12/1991 p. 0020 - 0027 (Odpady)
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Dyrektywa Rady 91/692/EEC z 23 grudnia 1991 normalizująca i racjonalizująca raporty w
sprawie wdraŜania pewnych Dyrektyw mających związek ze środowiskiem. OJ L 377 of 3112-1991 p48.
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu 1992 (Zmiana
klimatu)
Dyrektywa Rady 92/32/EEC z 30 kwietnia 1992 siódmy raz poprawiająca Dyrektywę
67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych, Oficjalny Dziennik Komitetu Europejskiego L 154, 5.6.1992, p. 1.(Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie)
Dyrektywa Rady 92/43/EEC z 21 maja 1992 w sprawie ochrony środowiska naturalnego i dzikiej fauny i flory. OJ L206/7 22-7-1992. Część 2 of Dyrektywy 92/43 (Naturalne środowisko)
Dyrektywa Rady 92/59/EEC z 29 czerwca 1992 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu.
(Bezpieczeństwo produktu)
Konwencja w sprawie róŜnorodności biologicznej z 1992. (RóŜnorodność)
Dyrektywa Rady EEC Nr 2078/92 z 30 czerwca 1992 w sprawie rolniczych metod zgodnych z
wymaganiami ochrony środowiska i zachowania stanu okolic wiejskich. OJ. L215/85 of 30-71992. (Naturalne środowisko)
Dyrektywa Komisji 93/1/EEC z 21 stycznia 1993 poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych w państwach członkowskich odnoszących się do metod pobierania próbek i analizowania nawozów sztucznych (Metody analityczne na pierwiastki śladowe). OJ 113/17 7-5-1993. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Komisji 93/21/EEC z 27 kwietnia 1993 adoptującą do postępu technicznego18-ty
raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw europejskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. OJ L110/20 4-5-1993. (Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie)
Dyrektywa Komisji 93/67/EEC z 20 lipca 1993 układająca zasady oceny ryzyka i środowisko
substancji podawanych do wiadomości zgodnie z Dyrektywą Rady 67/548/EEC. OJ L227/9 89-1993. (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Rady 93/68/EEC z 22 lipca 1993 poprawiająca Dyrektywę 87/404/EEC (proste
aparaty ciśnieniowe), 88/378/EEC (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EEC (produkty budowlane), 89/336/EEC (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EEC (maszyny),
89/686/EEC (Sprzęt ochrony osobistej), 90/384/EEC (nieautomatyczne przyrządy waŜące),
90/385/EEC (czynne implanty medyczne), 90/396/EEC (urządzenia do spalania paliw gazowych), 91/263/EEC (telekomunikacyjne urządzenia końcowe), 92/42/EEC (nowe podgrzewacze wody opalane paliwami płynnymi lub gazowymi) i 73/23/EEC (urządzenia elektryczne
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przeznaczone do stosowania w pewnych granicach napięcia). Oficjalny Dziennik L 220,
30/08/1993 P. 0001 - 0022. (Sprzęt ochrony osobistej)
DYREKTYWA 1993/72/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ z
1 września 1993 poprawiająca 19-ty raz Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw europejskich odnoszących się
do restrykcji marketingu i stosowania pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów. OJ
L258 p29 16.10.1993 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Komisji 93/69/EEC z 23 lipca 1993 adaptująca do postępu technicznego Dyrektywę
Rady 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw europejskich odnoszących się
do nawozów sztucznych. OJ 185/30 28-7-1993. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do
nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady 93/95/EEC z 29 października1993 poprawiająca Dyrektywę 89/686/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw europejskich odnoszących się do sprzętu ochrony
osobistej (PPE). Oficjalny Dziennik L 276, 09/11/1993 P. 0011 - 0012.(Sprzęt ochrony osobistej)
Dyrektywa Komisji 93/101/EC z 11 listopada1993 adaptująca 20-ty raz do postępu technicznego Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw europejskich odnoszących się do restrykcji marketingu i stosowania
pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów. OJ L13 p1 15.1.1994 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Komisji 93/112/EC z 10 grudnia 1993 poprawiająca Dyrektywę Komisji
91/155/EEC definiującej i układającej szczegółowe przygotowania do systemu właściwej informacji odnoszącej się do niebezpiecznych preparatów i wraŜania Artykułu 10 Dyrektywy
Rady 88/379/EEC. OJ No L314 p.38, 1993/12/16 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Decyzja Rady 93/580/EEC z 25 października 1993 dotycząca instytucji w systemie Wspólnoty
do wymiany informacji związanych z pewnymi produktami, które mogłyby narazić zdrowie lub
bezpieczeństwo klientów na utratę. (Bezpieczeństwo produktu)
PRZEPISY RADY (EEC) Nr 793/93 z 23 marca 1993 w sprawie szacowania i kontrolowania
niebezpieczeństwa istniejących substancji. OJ L84 p1 05-04-1993 (Ryzyko)
Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 marca 1994 w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych państw europejskich odnoszących się do urządzeń i układów ochronnych
przeznaczonych do zastosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach. OJ L100 of 1904-1994 p1 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa Rady 94/33/EC z 22 czerwca 1994 w sprawie ochrony młodocianych w pracy.
OJ.L216 p12-20; 20-08-1994. (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa Rady 94/55/EC z21 listopada 1994 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw
europejskich odnoszących się do transportu drogowego towarów niebezpiecznych. OJ No
L319,12.12.1994, p.7 (Transport drogowy)
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/60/EC poprawiająca 14-ty raz Dyrektywę
76/769/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych
państw europejskich odnoszących się do restrykcji marketingu i stosowania pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów. OJ L365 p1-9 of 31-12-1994, (Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z 20 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ L365, 31-12-1994 p10 (Odpady)
Dyrektywa Komisji 94/69/EC z 19 grudnia 1994 adaptująca 21-szy raz do postępu technicznego Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw europejskich odnoszących się do restrykcji marketingu i stosowania
pewnych niebezpiecznych substancji. OJ L38131-12-1994 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Przewodnik do tłumaczenia technicznych dokumentów w sprawie aplikacji do określania nawozami sztucznymi EEC tych nawozów, które dąŜą do spełnienia Dyrektywy 76/116/EEC.
94/C 138/04 of 20-05-1994 (Nawóz Sztuczny)
Decyzja Rady 94/904/EC z 22 grudnia 1994 ustalająca zestawienie odpadów niebezpiecznych
spełniających Artykuł 1 (4) of Dyrektywy Rady 91/689/EEC w sprawie niebezpiecznych odpadów. OJ L356/14 31-12-1994. (Odpady)
Przepis Komisji (EC) Nr 1179/94 z 25 maja 1994 dotyczący pierwszego zestawienia substancji
priorytetowych jakie przewidziano w przepisie Komisji (EEC)Nr 793/93 Oficjalny Dziennik
NR. L 131 26/05/1994 P. 0003 - 0004 (Zestawienie priorytetowe)
Przepis Komisji (EC) Nr 1488/94 z 28 czerwca 1994 układający zasady oceny niebezpieczeństwa dla człowieka i środowiska powodowanego przez istniejące substancje zgodnie z przepisem Rady (EEC) Nr 793/93 (Tekst w znaczeniu EEA) 29.06.94 Oficjalny Dziennik Wspólnoty
Europejskiej Nr L 161/ 3 (Ryzyko)
Dyrektywa Komisji 95/8/EC z 10 kwietnia 1995 poprawiająca Dyrektywę 77/535/EEC w
sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnoszących się do metod pobierania
próbek i analizowania nawozów (Metody analiz pierwiastków śladowych przy stęŜeniu większym niŜ 10%). OJ 86/41 20-4-1995. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do
nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Przepis Komisji (EC) Nr 2268/95 z 27 września1995 dotyczący drugiej listy substancji priorytetowych przewidzianych Przepisem Rady (EEC) Nr 793/93 Oficjalny Dziennik NR. L 231,
28/09/1995 P. 0018 - 0019 (Zestawienie priorytetowe)
Dyrektywa Komisji 96/28/EC z 10 maja 1996 adaptująca do postępu technicznego Dyrektywę
Rady 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnoszących się
do nawozów sztucznych. OJ 140/30 13-6-1996. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do
nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
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Dyrektywa Rady 96/35/EC z 3 czerwca1996 w sprawie nominacji i brakujących kwalifikacji u
konsultantów bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego i wodnego towarów niebezpiecznych. OJ L145 p10 19-06-1996 (Transport)
DYREKTYWA KOMISJI 96/54/EC z 30 lipca 1996 adaptująca do postępu technicznego 22-gi
raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych 30.9.1996 L 248/1 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa 96/56/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 września 1996 poprawiająca Dyrektywę 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L 236, 18.9.1996, p. 35. (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa 96/58/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 września1996 poprawiająca Dyrektywę 89/686/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnoszących się
do sprzętu ochrony osobistej. Oficjalny Dziennik L 236, 18/09/1996 P. 0044 - 0044.(Sprzęt
ochrony osobistej)
Dyrektywa Rady 96/61/EC z 24 września 9 dotycząca zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniami i kontroli zanieczyszczeń. Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L 257,
10.10.96 strony 26-40 (IPPC)
Dyrektywa Rady 96/62/EC z 27 września1996 w sprawie oceny powietrza otaczającego i kierowania. OJ L296/55 21-11-1996. (Powietrze otoczenia)
Dyrektywa Rady 96/82/EC z 9 września 1996 w sprawie kontroli głównych zagroŜeń wypadkowych z udziałem substancji niebezpiecznych. Oficjalny Dziennik Wspólnoty Europejskiej L
10, 14.1.97 strony 13-33 (COMAH)
Dyrektywa Komisji 96/86/EC z 13 grudnia1996 adaptująca do postępu technicznego Dyrektywę 94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich w związku z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L335,24.12.1996, p.43 (Transport drogowy)
Dyrektywa Komisji 96/94/EC z 18 grudnia 1996 ustalająca drugą listę wskaźnikowych wartości granicznych we wdraŜaniu Dyrektywy Rady 80/1107/EEC w sprawie ochrony robotników
przed niebezpieczeństwami związanymi z wystawieniem na działanie chemikaliów oraz czynników fizycznych i biologicznych w pracy (Tekst zgodny z EEA) Oficjalny Dziennik L 338,
28/12/1996 P. 0086 - 0088 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Aneksy A i B do Dyrektywy Rady 94/55/EC z 21 listopada 1994 w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych państw członkowskich związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L275.28.10.1996 (Transport drogowy)
Protokół z Kioto z 1997 roku (Zmiana klimatu)
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Dyrektywa Rady 97/11/EC z 3 marca 1997 poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC w sprawie
oceny wpływów pewnych publicznych i prywatnych projektów na środowisko. OJ L73/5 4-397.
Dyrektywa 97/63/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 1997 poprawiająca Dyrektywy 76/116/EEC, 80/876/EEC, 89/284/EEC i 89/530/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw
prawnych państw członkowskich odnoszących się do nawozów sztucznych. OJ 335/15 6-121997. (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-112003.(Nawozy Sztuczne).
DYREKTYWA KOMISJI 97/69/EC z 5 grudnia 1997 adaptująca do postępu technicznego 23ci raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. 13.12.1997 L 343/19 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN
(Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Przepis Komisji (EC) Nr 143/97 z 27 stycznia 1997 dotyczący trzeciej listy substancji priorytetowych przewidzianych Przepisem Rady (EEC) Nr 793/93 Oficjalny Dziennik NR L 025,
28/01/1997 P. 0013 - 0014 (Zestawienie priorytetów)
Poprawki do Aneksów A i B Dyrektywy Rady 94/55/EC jak anonsowano w Dyrektywie Komisji 96/86/EC z 13 grudnia 1996 adaptujące do postępu technicznego 94/55/EC zbliŜenia ustaw
prawnych państw członkowskich związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L251,15.9.1997 (Transport drogowy)
Dyrektywa Rady 96/29/EURATOM z 13 maja 1996 układająca podstawowe normy bezpieczeństwa słuŜące ochronie zdrowia robotników i ogólnej społeczności skierowane przeciwko
niebezpieczeństwu wynikającemu z promieniowania jonizującego. OJ L159/1 29-6-96 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Wytyczne w sprawie przygotowywania raportu bezpieczeństwa spełniającego wymagania Dyrektywy Rady 96/82/EC (SEVESO II) 1997 EUR 17690 EN (Seveso)
Dyrektywa Komisji 98/3/EC z 15 stycznia1998 adaptująca do postępu technicznego Dyrektywę
Rady 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnoszących się
do nawozów sztucznych. OJ 18/25 23-1-1998. (Nawozy Sztuczne)Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do
nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
Dyrektywa Rady 98/24/EC z 7 kwietnia 1998 w sprawie ochrony zdrowia i zabezpieczenia
przed ryzykiem związanym z odczynnikami chemicznymi w pracy (czternasta indywidualna
Dyrektywa w ramach zrozumienia Artykułu 16(1) of Dyrektywy 89/391 (EEC). OJ Nr L131/11
5.5.98 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
DYREKTYWA KOMISJI 98/73/EC z18 września 1998 adaptująca do postępu technicznego f
24-ty raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania sub158

stancji niebezpiecznych. EN Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich16. 11. 98 L 305/1
(Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Errata do Dyrektywy Komisji 98/73/EC z 18 września 1998 adaptująca do postępu technicznego 24 ty raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i
postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych (Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L 305 z 16 listopada
1998) EN Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich8. 11. 1999 L 285/1 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Rady 98/83/EC z 3 listopada 1998 w sprawie jakości wody przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi. OJ L330/32 5-12-98. (Woda)
Dyrektywa 98/97/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 grudnia 1998 poprawiająca Dyrektywę 76/116/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnoszących
się do nawozów sztucznych, w związku z marketingiem w Austrii, Finlandii i w Szwecji nawozów zawierających kadm. OJ 18/60 23-1-1999. (Nawozy Sztuczne)Uchylona przez Przepisy
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 odnoszące się do
nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
DYREKTYWA KOMISJI 98/98/ EC z 15 grudnia 1998 adaptująca do postępu technicznego
25-ty raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji. pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych 30.12.98 L 355/1 Oficjalny Dziennik Komitetów Europejskich (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Errata do Dyrektywy Komisji 98/98/EC z 15 grudnia 1998 adaptująca do postępu technicznego
25-ty raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych EN 15.11.1999 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich L 293/1
(Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Rady 1999/30/EC z 22 kwietnia 1999 odnosząca się do granicznych wartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, cząstek stałych i ołowiu w powietrzu otaczającym. OJ 163 29-6-1999 p41 (Powietrze otoczenia)
Dyrektywa Rady 1999/30/EC z 22 kwietnia 1999 aneksy I-V. (Powietrze otoczenia)
Dyrektywa Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 w sprawie składowisk odpadów. Oficjalny
Dziennik L 182, 16/07/1999 P. 0001 - 0019 (Odpady)

Errata do Dyrektywy Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 w sprawie składowisk odpadów.
Oficjalny Dziennik L 282, 05/11/1999 P. 0016 - 0016 FR (Odpady)
Dyrektywa 1999/34/EC Parlamentu Europejskiego i Rady poprawiająca Dyrektywę Rady
85/374/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych
państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe. (Odpowiedzialność)
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Dyrektywa Rady 1999/36/EC z 29 kwietnia 1999 w sprawie przenośnych urządzeń ciśnieniowych. OJ Nr L 138, 1.6.1999, p. 20 (Urządzenia ciśnieniowe)
DYREKTYWA 1999/43/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 25 maja 1999
poprawiająca 17-ty raz Dyrektywę 76/769/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do marketingu i
stosowania pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów. OJ L166 p87 1.7.1999 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa 1999/45/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 maja 1999 dotycząca zbliŜenia
ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych preparatów. OJ L200 p1
30-07-1999 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Komisji 1999/47/EC z 21 maja 1999 adaptująca drugi raz do postępu technicznego
94/55/EC zbliŜenie ustaw prawnych państw członkowskich w związku z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L169,5.7.1999, p.1 (Transport drogowy)
Komisja Green Paper Odpowiedzialność za wadliwe produkty 2-07-1999 COM (1999)396
końcowy (Odpowiedzialność)
Decyzja Rady1999/468/EC z 28 czerwca układająca procedury do spełnienia sił wdroŜeniowych nadanych na Komisji. OJ L184 17-7-1999 p23.(Nawozy Sztuczne)
Przepis Rady (EC) Nr 1257/1999 z 27 maja 1999 w sprawie wsparcia rozwoju regionów wiejskich z Europejskiego Poradnictwa Rolniczego i Funduszu Gwarancyjnego (EAGGF) oraz poprawiający i uchylający pewne przepisy. OJ L160/80 26-6-1999. (Rozwój regionów wiejskich)
Przepis Rady (EC) Nr 1259/1999 z 17 maja 1999 ustalający powszechne role dla bezpośrednich projektów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. OJ. L160/113 of 26-6-1999.
(CAP)
DYREKTYWA 2000/18/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 17 kwietnia 2000
w sprawie minimalnych wymagań na egzaminach dla konsultantów transportu drogowego,
kolejowego i wodnego materiałów niebezpiecznych. OJ L118 p41 19.5.2000. (Transport)
WYTYCZNE W SPRAWIE ZASTOSOWANIA DYREKTYWY RADY 94/9/EC Z 23 MARCA 1994 W SPRAWIE ZBLIśENIA USTAW PRAWNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH STOSOWANYCH W POTENCJALNIE WYBUCHOWYCH ATMOSFERACH. Maj 2000 (Wytyczne ATEX) (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
DYREKTYWA KOMISJI 2000/32/EC z 19 maja 2000 adaptująca do postępu technicznego 26ty raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych 8.6.2000 L 136/1 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN (Klasyfikacja,
Etykietowanie i Pakowanie)
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DYREKTYWA KOMISJI 2000/33/EC z 25 kwietnia 2000 adaptująca do postępu technicznego
27-my raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i
postanowień administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych. L 136/90 8.6.2000 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/EC z 8 czerwca 2000 ustalająca pierwszą zawodową listę
wskazującą wartości graniczne czasu wystawienia na działanie przy wdroŜeniach Dyrektywy
Rady 98/24/EC w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa robotników naraŜonych na czynniki chemiczne w pracy. OJ L142 p47. 16.6.2000. (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 ustalająca
program działania Wspólnoty na polu polityki dotyczącej wody. OJ L327/1 22-12-2000. (Woda)
Dyrektywa 2000/61/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 października 2000 poprawiająca
Dyrektywę 94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich związanych
z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L279, 1.11.2000, p.40 (Transport
drogowy)
Dyrektywa 2000/62/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1 października 2000 poprawiająca
Dyrektywę 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich związanych
z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L279, 1.11.2000, p.44 (Transport
drogowy)
White Paper w sprawie odpowiedzialności za środowisko. 09-02-2000, 2000/66 COM (Odpowiedzialność za środowisko)
Dyrektywa 2000/69EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 listopada 2000 odnosząca sie do
wartości granicznych dla benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu. OJ L313/12 of
13.12.2000 (Powietrze otoczenia)
DECYZJA KOMISJI z 19 maja 2000 korygująca Dyrektywę 98/98/EC adaptująca do postępu
technicznego 25-ty raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych,
przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (podaną do wiadomości dokumentem o numerze
C(2000) 1333) (Tekst zgodny z EEA) (2000/368/EC) L 136/108 8.6.2000 Oficjalny Dziennik
Wspólnot Europejskich EN (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Decyzja Komisji 2000/479/EC z 17 lipca 2000 w sprawie wdroŜenia europejskiego rejestru
emisji zanieczyszczających (EPER) zgodnie z Artykułem 15 Dyrektywy Rady 96/61/EC dotyczącej zintegrowanej prewencji i kontroli zanieczyszczeń (IPPC). OJ L12 p36 28.7.2000
(EPER)
2000/532/EC: Decyzja Komisji z 3 maja 2000 zastępująca Decyzję 94/3/EC ustalającą listę
odpadów, która kontynuuje Artykuł 1(a) of Dyrektywy Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów i
Decyzję Rady 94/904/EC ustalającą listę niebezpiecznych odpadów kontynuującą Artykuł 1(4)
of Dyrektywy Rady 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych podaną do wiadomości
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dokumentem o numerze C(2000) 1147) (Tekst zgodny z EEA). Oficjalny Dziennik L 226,
06/09/2000 P. 0003 - 0024 (Waste)
Przepis Komisji EC 2364/2000 z 25 października 2000 dotyczący czwartej listy substancji priorytetowych przewidzianych przepisem Rady EEC/793/93. OJ L273 26.10.2002 p5.( Lista priorytetowa)
Dyrektywa Komisji 2001/2/EC z 4 stycznia 2001 adaptująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 1999/36/EC w sprawie przenośnych urządzeń ciśnieniowych. OJ Nr L 5, 10.1.2001,
p. 4 (Urządzenia ciśnieniowe)
Dyrektywa Rady 2001/6/EC z 29 stycznia 2001 adaptująca do postępu technicznego trzeci raz
Dyrektywę Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L 30, 122001,
p.42.(Transport drogowy)
Dyrektywa Komisji 2001/7/EC z 29 stycznia 2001 adaptująca do postępu technicznego trzeci
raz Dyrektywę94/55/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych. OJ Nr L30, 1.2.2001, p.43.( Transport drogowy)
Dyrektywa 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 w sprawie oceny
wpływów pewnych planów i programów na środowisko. OJ L197/30 21-7-2001.
L21 2/24. 7-8-2001. (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)

DYREKTYWA KOMISJI 2001/59/EC z 6 sierpnia 2001 adaptująca do postępu technicznego
28-my raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i
postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
substancji niebezpiecznych. 21.8.2001 L 225/1 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN
(Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Komisji 2001/60/EC z 7 sierpnia 2001 adaptująca do postępu technicznego Dyrektywę 1999/45/EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich związanych z klasyfikacją, pakowaniem i etykietowaniem preparatów niebezpiecznych. OJ.L226 p5 22-08-2001 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
GREEN PAPER W SPRAWIE ZINTEGROWANEJ POLITYKI W SPRAWIE PRODUKTU
Bruksela, 07.02.2001.COM(2001) 68 końcowy
White Paper Strategia dalszej Polityki dotyczącej Chemikaliów. 27-02-2001. COM(2001)88
końcowy. (Polityka dotycząca chemikaliów)
Dyrektywa 2001/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu. OJ L11 15.1.2001 strona 4.(Bezpieczeństwo produktu)
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DECYZJA KOMISJI z 16 stycznia 2001 poprawiająca Decyzję 2000/532/EC pod względem
listy odpadów (podana do wiadomości dokumentem o numerze C(2001) 108)16.2.2001 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich, L 47/1 (Odpady)

DYREKTYWA KOMISJI 2001/22/EC z 8 marca 2001 układająca metody pobierania próbek i
metody wykonywania analiz dla oficjalnych kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci i 3MCPD w artykułach spoŜywczych. L 77/14 EN 16.3.2001 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich (śywność)
DYREKTYWA KOMISJI 2001/58/EC z 27 lipca 2001 drugi raz poprawiająca Dyrektywę
91/155/EEC definiującą i układającą szczegóły przygotowań do systemu właściwych informacji odnoszących się do preparatów niebezpiecznych przy wdraŜaniu Artykułu 14 Dyrektywy
parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/EC oraz odnosząca się do substancji niebezpiecznych przy wdraŜaniu Artykułu 27 Dyrektywy Rady 67/548/EEC (karty bezpieczeństwa) EN
Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich, 7.8.2001 L 212/24 (Klasyfikacja, Etykietowanie i
Pakowanie)

DYREKTYWA 2001/80/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 23 października
2001 w sprawie ograniczenia emisji pewnych zanieczyszczeń do powietrza z instalacji wielkiego spalania. 27.11.2001 L 309/1 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN (Powietrze)
DYREKTYWA 2001/81/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 23 października
2001 w sprawie pułapów krajowych emisji dla pewnych zanieczyszczeń atmosfery L 309/22
27.11.2001 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN (Powietrze)
DYREKTYWA 2001/95/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 3 grudnia 2001
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu. EN Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich
15.1.2002 L 11/4, (Bezpieczeństwo produktu)

DECYZJA KOMISJI z 25 stycznia 2001 odraczająca dla pewnych przenośnych urządzeń ciśnieniowych datę wdroŜenia Dyrektywy Rady 1999/36/EC (podanej do wiadomości w dokumencie o numerze C(2001) 139) (2001/107/EC) EN Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich 9.2.2001 L 39/43 (Urządzenia ciśnieniowe)
Decyzja Komisji z 16 stycznia 2001 poprawiająca Decyzję 2000/532/EC w zakresie listy odpadów (2001/118/EC). OJ J47/1 16-2-2001. (Odpady)
PRZEPIS KOMISJI (EC) Nr 466/2001 z 8 marca 2001 ustalający maksymalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spoŜywczych. 16.3.2001 EN L 77/1 Oficjalny Dziennik
Wspólnot Europejskich (śywność)
Środowisko 2010. Nasza przyszłość, nasz wybór. 6-ta akcja środowiskowa UE. Komisja UE.
(Program działania na rzecz środowiska)

163

Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC
w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. COM(2001)729 końcowy OJ C103 30-04-2002
(Odpady)
Propozycja Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko pod względu na prewencji
naprawy szkód środowiskowych – COM (2002)17 of 23 January 2002 (Odpowiedzialność za
środowisko)
Dyrektywa 2002/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 lipca 2002 w sprawie minimalnych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa robotników w związku z wystawieniem
na działanie niebezpieczeństwa pochodzącego od czynników fizycznych (wibracja) (szesnasta
indywidualna Dyrektywa w zrozumieniu Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC) – Połączone
ustalenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Oficjalny Dziennik L 177, 06/07/2002 P. 0013 0020 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)

Dyrektywa Komisji 2002/50/EC z 6 czerwca 2002 adaptująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 1999/36/EC w sprawie przenośnych urządzeń ciśnieniowej OJ L 149, 7.6.2002,
strona 28 (Urządzenia ciśnieniowe)
DYREKTYWA KOMISJI 2002/62/EC z 9 lipca 2002 adaptująca do postępu technicznego
dziewiąty raz Aneks I do Dyrektywy Rady 76/769/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych,
przepisów i postanowień administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do restrykcji marketingu i stosowania pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów ( związki
cynoorganiczne) 12.7.2002 L 183/58 Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich EN (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)

PRZEPIS KOMISJI (EC) Nr 221/2002 z 6 lutego 2002 Poprawiający Przepis (EC) Nr
466/2001, który ustala poziomy maksymalne pewnych zanieczyszczeń w środkach spoŜywczych (Tekst zgodny z EEA) EN Oficjalny Dziennik Wspólnot Europejskich 7.2.2002 L 37/4
(śywność)
Decyzja Rady 2002/358/EC z 25 kwietnia 2002, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, o protokole z Kioto Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu i połączonego spełnienia zobowiązań z tego tytułu. OJ L130, 15-05-2002 p 1.(Gazy szklarniowe)
Dyrektywa 2002/366/EC: L 132 (2002) strony 0065 – 0072, Decyzja Komisji z 15 maja 2002
w sprawie państwowych postanowień podanych przez Republikę Austrii w Artykule 95(4)
Układu EC dotyczącego maksymalnych dozwolonych zawartości kadmu w nawozach sztucznych (podana do wiadomości w dokumencie o numerze C(2002) 1850) (Nawozy Sztuczne)
Dyrektywa 2002/398/EC: L 138 (2002) strony 0015 - 0023
Decyzja Komisji z 24 maja 2002 w sprawie państwowych postanowień podanych przez Republikę Finlandii w artykule 95(4) Układu EC dotyczącego maksymalnych dozwolonych zawartości kadmu w nawozach sztucznych (podana do wiadomości w dokumencie o numerze
C(2002) 1931) (Nawozy Sztuczne)
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Dyrektywa 2002/399/EC: L 138 (2002) strony 0024 - 0032
Decyzja Komisji z 24 maja 2002 w sprawie państwowych postanowień podanych przez Królestwo Szwecji w artykule 95(4) Układu EC dotyczącego maksymalnych dozwolonych zawartości kadmu w nawozach sztucznych (podana do wiadomości w dokumencie o numerze C(2002)
1932) (Nawozy Sztuczne)
Decyzja Nr 1600/2002/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2002 układająca sześć
Wspólnotowych Programów działania na rzecz środowiska. OJ L242/1. 10-09-2002. (Program
działania na rzecz środowiska)
Lista substancji ISPRA niezastępująca oficjalnego OJ of 02-03-2003, z 6 sierpnia 2001 adaptująca do postępu technicznego 29-ty raz Dyrektywę Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa 2003/10/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lutego 2003 w sprawie minimalnych wymagań dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych wystawieniem robotników na działanie niebezpieczeństwa ze strony czynników fizycznych (hałas) (siedemnasta indywidualna Dyrektywa w ramach zrozumienia artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC). (Bezpieczeństwo na
stanowisku pracy)
Dyrektywa Komisji 2003/28/EC z 7 kwietnia 2003 adaptująca do postępu technicznego czwarty raz Dyrektywę Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich
w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA). OJ L90 of
08-04-2003 p 45. (Transport drogowy)
Dyrektywa Komisji 2003/29/EC z 7 kwietnia 2003 adaptująca do postępu technicznego czwarty raz Dyrektywę Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich
w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA). OJ L90 of
08-04-2003 p 47 (Transport drogowy)
Dyrektywa 2003/35/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 dopuszczająca do
publicznego udziału do redagowanie pewnych planów i programów dotyczących środowiska i
wprowadzająca poprawki pod względem publicznego udziału i dostępu do osądzania Dyrektywy Rady 85/337/EEC and 96/61/EC – Oświadczenie podane przez Komisję. Oficjalny Dziennik L 156, 25/06/2003 P. 0017 - 0025
Zalecenia Komisji z 10 lipca 2003 w sprawie wytycznych do wdraŜania Przepisu (EC) Nr
761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady pozwalającego na dobrowolny udział organizacji
we wspólnotowym zarządzaniu-eco i schemacie audytowym (EMAS) dotyczącym wyboru i
stosowania wskaźników środowiska naturalnego. 2003/532/EC OJ 184 of 23-07-2003 p.19.
(EMAS)
Dyrektywa Rady z13 czerwca 2003 w sprawie akcesji do Wspólnoty Europejskiej, do protokołu Konwencji z 1979 roku w sprawie długo-płetwowego trans granicznego zanieczyszczenia
powietrza, aby osłabiać zakwaszenie, eutrofizacja wód i ozon na poziomie gruntu.
2003/507/EC. OJ z 17 lipca 2003 L179 p.1-74 (Trans graniczne powietrze)
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OJ CE 051 (2002) strony 0001 - 0192 Propozycja Przepisu Parlamentu Europejskiego i Rady
odnosząca sie do nawozów sztucznych, (COM(2001) 508 końcowy— 2001/0212(COD)) ()
(Nawozy Sztuczne) Uchylona przez Przepisy 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 października 2003 odnoszące się do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-112003.(Nawozy Sztuczne).
OJ CE 227 (2002) strony 0503 - 0504
Poprawiona propozycja Przepisu Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do nawozów
sztucznych, (COM(2002) 318 końcowy 2001/0212(COD)) (Nawozy Sztuczne) Uchylona przez
Przepisy2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 odnoszące się
do nawozów sztucznych .(Nawozy Sztuczne).
Decyzja Komisji z 29 stycznia 2004 ustalająca wytyczne do monitorowania i raportowania
emisji gazów szklarnianych stosownie do Dyrektywy 2003/87/EC Parlamentu Europejskiego i
Rady 2004/156/EC. OJ L 59. p1. 26-2-2004.( (Zmiana klimatu)
Dyrektywa 2003/87/EC ustalająca schemat udzielania pozwoleń na obroty handlowe gazami
szklarniowymi i poprawiająca Dyrektywę Rady 96/61/EC. OJ 25-10-2003. L275/32 (Zmiana
klimatu)
Konsekwencje dla uŜytkowników z dalszych w kolejności z innej Legislacji Wspólnotowej
wynikające z klasyfikacji i etykietowania substancji niebezpiecznych według Dyrektywy
67/548/EEC (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa 2003/105/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2003 poprawiająca
Dyrektywę Rady 96/82/EC w sprawie kontroli głównych zagroŜeń wypadkowych z udziałem
substancji niebezpiecznych. OJ L345/97 31-12-2003. (Seveso),
Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca arsenu, kadmu, rtęci, niklu
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.
COM(2003)423 z 16 lipca 2003. (Powietrze)
Przepis Rady (EC) Nr 1782/2003 z 29 września 2003 ustalająca wspólne role dla schematu
wsparcia bezpośredniego we wspólnej polityce rolnej oraz ustalająca pewne schematy wsparcia
dla rolników i poprawiająca przepisy (EEC) Nr2019/93, (EC) Nr 1452/2001, (EC) Nr
1453/2001, (EC) Nr 1454, (EC) Nr 1868/94, (EC) Nr 1251/1999, (EC) Nr 1254/1999, (EC) Nr
1673/2000, (EC) Nr 2358/71, (EC) 2529/2001.OJ L270/46 of 21-10-2003.(CAP)
Przepis 2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z13 października2003 odnoszący się
do nawozów sztucznych.OJ304/1 20-11-2003.(Nawozy Sztuczne).
CONSLEG 1996L0061 z 20/11/2003. Związany z Dyrektywą IPPC 96/61/EC jako poprawioną
przez Dyrektywę EC 2003/35/EC, Dyrektywę EC 2003/87/EC i Przepis 1882/2003. (IPPC;
GHG )
Przepis Rady (EC) Nr 1783/2003 z 29 września 2003 poprawiająca przepis (EC) Nr 1257/1999
w sprawie wsparcia dla rozwoju regionów wiejskich ze strony Europejskiego Doradztwa Rolnego i Funduszu Gwarancyjnego (EAGGF). OJ L270/46 of 21-10-2003.(Rozwój regionów
wiejskich)
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Przepis (EC) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 września 2003 przystosowujący do Decyzji Rady 1999/468/EC postanowienia odnoszące się do komitetów, które pomagają Komisji w sprawowaniu swoich mocy wdroŜeniowych prowadzących do instrumentów podlegających procedurze przedstawionej w Artykule 251 Traktatu EC. Oficjalny Dziennik L 284 ,
31/10/2003 P. 0001 - 0053
Przepis Komisji (EC) Nr 2237/2003 z 23 grudnia 2003 układający szczegółowe role przy
wdraŜaniu pewnych schematów wsparcia wprowadzone w Tytule IV Przepisu Rady (EC)
1782/2003 ustalającym wspólne role wsparcia bezpośredniego w schematach wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustalającym pewne schematy wsparcia dla
rolników. OJ. L339/52 of 24-12-2003.(CAP)
Komunikat z Rady Bruksela, 7 stycznia2004
COM(2003) 830 końcowy. W sprawie wytycznych pomocy państwom członkowskim we
wdraŜaniu kryteriów zestawionych w Aneksie III do Dyrektywy 2003/87/EC, ustalający schemat zezwoleń do prowadzenia obrotów handlowych emisjami gazów szklarniowych i poprawiający Dyrektywę Rady 96/61/EC, i w sprawie okoliczności, w których manifestuje się siły
wyŜsze (Gazy szklarniowe)
Szkicowa propozycja dotycząca Rejestracji, Wyceny, Autoryzacji i Restrykcji Chemikaliów
(REACH, 2003): Tom 1, Tom 2, Tom 3, Tom 4, Tom 5, I Tom 6 (Polityka wobec chemikaliów)
Aneksy A i B do Dyrektywy Rady 94/55/EC jak anonsowano w Dyrektywie Komisji
2001/7/EC adaptujące trzeci raz postęp techniczny do Dyrektywy Rady 94/55/EC w sprawie
zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnośnie transportu drogowego materiałów
niebezpiecznych. OJ L18 26 stycznia 2004 (transport drogowy)
Szkicowa propozycja EU do Przepisu dotyczącego ustalenia Europejskiego Uwolnienia Zanieczyszczeń i Rejestru Transferów (E-PRTR), 2004.(Trans graniczne, Powietrze)
Decyzja Komisji z 29 stycznia 2004 ustalająca wytyczne do monitorowania i raportowania
emisji gazów szklarniowych stosownie do Dyrektywy 2003/87/EC Parlamentu Europejskiego i
Rady. 2004/156/EC. OJ L 59. p1. 26-2-2004.( Gazy szklarniowe).
Wspólna Postawa (EC) Nr 10/2004 z 18 grudnia 2003 przyjęta przez Radę, działająca zgodnie
z procedurą przywołaną w Artykule 251 Traktatu załoŜeniowego Wspólnoty Europejskiej, z
wglądem do przyjętej przez Parlament Europejski i Radę dyrektywy w sprawie minimalnych
wymagań dla zdrowia i bezpieczeństwa robotników wystawionych na działanie zagroŜenia
wynikającego z czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) (osiemnasta indywidualna
dyrektywa w zrozumieniu Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC).Oficjalny Dziennik C 066
E , 16/03/2004 P. 0001 - 0013 (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa 2004/12/EC Parlamentu i Rady z 11 lutego 2004 poprawiająca Dyrektywę
94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ L47/26 18.2.2004.(Opakowania I
odpady z opakowań)
Komunikat komisji w ramach wdraŜania Dyrektywy Rady 89/686/EEC z 21 grudnia 1989 w
odniesieniu do Sprzętu ochrony osobistej, jako poprawionej przez Dyrektywy 93/68/EEC,
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93/95/EEC i 96/58/EC (Tekst zgodny z EEA) Oficjalny Dziennik C 046, 21/02/2004 P. 0006 0024 (Sprzęt ochrony osobistej)
Aneks A i B do Dyrektywy Rady 96/49/EC jak anonsowano w Dyrektywie Komisji 2001/6
adaptującej trzeci raz postęp techniczny do Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia
ustaw prawnych państw członkowskich odnośnie transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych. OJ L18 26 stycznia 2004. OJ. L121 z 26 kwietnia 2004. (Transport kolejowy)
Dyrektywa 2004/35EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 w sprawie środowiskowej odpowiedzialności odnośnie prewencji i naprawiania szkód w środowisku. OJ L
143/56 of 30-04-2004 (Odpowiedzialność za środowisko)
Dyrektywa 2004/40/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 w sprawie minimalnych wymagań dla zdrowia i bezpieczeństwa robotników wystawionych na działanie zagroŜenia wynikającego z czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) (osiemnasta indywidualna dyrektywa w zrozumieniu Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC. OJ 159 of 30-042004. (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa Komisji 2004/73/EC z 29 kwietnia 2004 adaptująca postęp techniczny dwudziesty
dziewiąty raz do Dyrektywy Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. OJ L 152 of 30-04-2004 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Errata do Dyrektywy 2004/40/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 w
sprawie minimalnych wymagań dla zdrowia i bezpieczeństwa robotników wystawionych na
działanie zagroŜenia wynikającego z czynników fizycznych (pola elektromagnetyczne) (osiemnasta indywidualna dyrektywa w zrozumieniu Artykułu 16(1) Dyrektywy 89/391/EEC. OJ 184
of 26 May 2004.(Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Errata do Dyrektywy Komisji 2004/73/EC z 29 kwietnia 2004 adaptująca postęp techniczny
dwudziesty dziewiąty raz do Dyrektywy Rady 67/548/EEC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych, przepisów i postanowień administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania substancji niebezpiecznych. OJ L216 of 16-06-2004 (Klasyfikacja, Etykietowanie i Pakowanie)
Dyrektywa Komisji 2004/89/EC z 13 września 2004 adaptującej piąty raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnośnie transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA) Oficjalny
Dziennik L 293 , 16/09/2004 P. 0014 - 0014 (Transport kolejowy)
Przepis (EC) Nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 w sprawie
wzmocnienia statków i zabezpieczeń w urządzeniach portowych. OJ L129 of 29-04-2004.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie propozycji do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. COM(2003)423 końcowy. 2003/0164(COD). OJ C110 of 30-04-2004 (Powietrze)
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Przepis Komisji (EC) Nr 795/2004 z 21 kwietnia 2004 rozkładający szczegółowo role przy
wdraŜaniu jedynego schematu płatności zapewnionego w Przepisie Rady (EC) 1782/2003 ustalającej wspólne role w schemacie bezpośredniego wspomagania w ramach wspólnej polityki
rolnej oraz ustalającej schematy pewnych wsparć dla rolników. OJ. L141/47 of 30-42004.(CAP)
Przepis Komisji (EC) Nr 796/2004 z 21 kwietnia 2004 rozkładający szczegółowe role przy
wdraŜaniu krzyŜowej zgodności, modulacji i zintegrowanej administracji oraz systemu kontroli
zapewnionych w Przepisie Rady (EC) 1782/2003 ustalającym wspólne role w schemacie
wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustalającym pewne schematy
wsparcia dla rolników. OJ. L141/47 of 30-4-2004.(CAP)
Przepis Komisji (EC) Nr 817/2004 z 29 kwietnia 2004 rozkładający szczegółowe role przy
zastosowaniu Przepisu Rady (EC) 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju regionów wiejskich
ze środków Europejskiego Doradztwa Rolniczego i Funduszu Gwarancyjnego (EAGGF). OJ.
L153/30 of 30-4-2004.(Rozwój regionów wiejskich)
Dyrektywa 2004/101/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 poprawiająca Dyrektywę 2003/87/EC ustalająca schemat obrotu handlowego pozwoleniami na emisje
gazów szklarniowych wewnątrz Wspólnoty pod względem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto. OJ L338 of 13-11-2004 P0018-0023. (Gazy szklarniowe)
Dyrektywa Komisji 2004/111/EC z 9 grudnia 2004 adaptującej piąty raz postęp techniczny do
Dyrektywy Rady 96/49/EC w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich odnośnie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (Tekst zgodny z EEA) Oficjalny
Dziennik L 365 , 10/12/2004 P. 0025 - 0026 (Transport drogowy)
Uwaga w sprawie Europejskiej Rejestracji Emisji Zanieczyszczeń (EPER). Oficjalny Dziennik
C 055 , 03/03/2004 P. 0006 - 0006. (EPER)
Propozycja Przepisu Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ustalenia Europejskiego Rejestru Transferu i Zwolnień dla Zanieczyszczeń oraz poprawiająca Dyrektywy Rady
91/689/EEC and 96/61/EC/* COM/2004/0634 końcowy - COD 2004/0231 */ (EPER)
Komunikat komisji 2004/C 20/05 w ramach wdroŜenia Dyrektywy 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 marca 1994 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich
dotyczących sprzętu i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w potencjalnie
wybuchowej atmosferze (Tekst zgodny z EEA). OJ 24-01-2004. C20/12 (Bezpieczeństwo na
stanowisku pracy)
Komunikat komisji 2004/C 20/05 w ramach wdroŜenia Dyrektywy 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 marca 1994 w sprawie zbliŜenia ustaw prawnych państw członkowskich
dotyczących sprzętu i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w potencjalnie
wybuchowej atmosferze Oficjalny Dziennik C 204, 12/08/2004 P. 0014 - 0019. (Bezpieczeństwo na stanowisku pracy)
Dyrektywa 2004/107/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 2004 odnosząca się do
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i otaczającym powietrzu. OJ L23 p 3 of 2601-2005. (Powietrze otoczenia)
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Decyzja 280/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 dotycząca mechanizmu monitorowania emisji gazów szklarniowych we Wspólnocie i wdraŜania Protokołu z Kioto. OJ L 49 of 19.2.2004 p1, (Gazy szklarniowe)
Przepis Komisji (EC)2076/2004 z 3 grudnia 2004 adaptujący pierwszy raz Aneks 1 do Przepisu
2003/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do nawozów sztucznych
(EDDHSA i potrójny superfosfat). OJ L359 strona 25 of 4.12.2004. (Nawozy sztuczne).
Decyzja Komisji (2005/166/EC) z 10 lutego 2005 układająca role przy wdraŜaniu Decyzji Nr
280/2004/EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji
gazów szklarniowych i wdraŜania Protokołu z Kioto. OJ L55 of 1.3.2005 p 57. (Gazy szklarniowe)
Komunikat komisji w ramach wdraŜania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/62/EC z 20 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ C44 19-2-2005
p23 (2005/C44/13) (Opakowania i odpady z opakowań)
Dyrektywa 2005/20/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2005 poprawiająca Dyrektywę 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów z opakowań. OJ L70/17 of 16-03-2005 strony
17-18. (Opakowania i odpady z opakowań)
Decyzja Komisji 2005/263/EC z 4 marca 2005 upowaŜniająca państwa członkowskie do
przyjmowania pewnych uproszczeń stosownie do Dyrektywy 94/55/EC odnośnie transportu
drogowego materiałów niebezpiecznych. OJ L85 of 2.4.2005 p58-59 (Transport drogowy)
Decyzja Komisji 2005/270 EC z22 marca 2005 ustalająca formaty odnoszące się do systemu
bazy danych stosownie do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC w sprawie
opakowań i odpadów z opakowań. OJ L86 z 5 kwietnia 2005 p6. (Opakowania i odpady z opakowań)
Decyzja Komisji 2005/294/EC z 5 kwietnia 2005 dotycząca Ŝądania uproszczenia w ramach
punktu 2(b) Aneksu III do Artykułu 9 Dyrektywy Rady 91/676/EEC dotyczącej ochrony wód
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzącymi z rolnictwa. OJ L94 of
13.4.2005 p34. (Woda)
Przepis Komisji (EC) Nr 642/2005 z 27 kwietnia 2005 nakładający testowanie i Ŝądania informacji na importerów i wytwórców substancji o pewnym priorytecie według Przepisu Rady
(EEC) Nr 793.93 w sprawie oceny i kontroli niebezpieczeństwa związanego z istniejącymi substancjami. OJ L 107 of 28-04-2005 p14 -16
Decyzja Komisji z 4 maja 2005 ustalająca kwestionariusz do raportowania stanu przykładania
sie do realizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/EC ustalającej schemat
obrotów handlowych pozwoleniami na emisję gazów szklarniowych w obrębie Wspólnoty i
poprawiającej Dyrektywę Rady 96/61/EC. OJ L126 19-05-2005 p43 (Gazy szklarniowe)
Decyzja Komisji 2005/880/EC z 8 grudnia 2005 przyznająca uproszczenia, o które prosiła Holandia stosownie do Dyrektywy Rady 91/676/EEC dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące z rolnictwa (podano do wiadomości w
dokumencie o numerze C(2005) 4778). OJ L324 z 10-12-2005 strony 89-94
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Decyzja Komisji 2005/903/EC z 13 grudnia 2005 poprawiająca Decyzję 2005/263/EC w sprawie upowaŜnienia państw członkowskich do przyjęcia pewnych uproszczeń stosownie do Dyrektywy 94/55/EC odnośnie transportu drogowego towarów niebezpiecznych ( podana do wiadomości w dokumencie o numerze C(2005) 3565). OJ L328 z 15/12/2005 strony 62-67.
(Transport drogowy)

LINKI DO INSTITUCJI EUROPEJSKICH
ZALECENIA UN
Zalecenia UN w sprawie Transportu Towarów niebezpiecznych: przepisy modelowe. 14 rewizja wydania, 2005. Publikacje Narodów Zjednoczonych ISBN 92-1-139106-7
Zalecenia UN w sprawie Transportu Towarów niebezpiecznych: Podręcznik do Testów i Kryteriów. Czwarta rewizja wydania, 2003. ISBN 92-1-139087-7-0 poprawione przez czwartą rewizję wydania 2005 (poprawka 1: ISBN numer 92-1-139109-1)
Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów niebezpiecznych po
drogach (ADR). Wydanie 2003. Tom I i II. Dwa tomy. Publikacja Narodów Zjednoczonych
ISBN 92-1-139090-7
Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych (IMDG) Wydanie2002. Dwa
tomy. Publikacje IMO 200E.
Konwencja dotycząca Międzynarodowego Przewozu koleją (COTIF). Załącznik B. Jednolite
reguły dotyczące Kontraktów na Międzynarodowe Przewozy Towarów koleją (CIM). Aneks I
Przepisów dotyczących Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych koleją
(RID). Wydanie 2005.
Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych: Wspólna narada Komitetu Bezpieczeństwa RID i Strony Pracującej w sprawie transportu towarów niebezpiecznych (Bonn 13-17
październik 2003).
Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Materiałów Niebezpiecznych
drogami wód śródlądowych (ADN). Wydanie 2005. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych ISBN 92-1-139102-4.
Globalnie Zharmonizowany System ONZ w zakresie Klasyfikacji i Etykietowania Chemikaliów (GHS), 2005. Pierwsza rewizja wydania ISBN 92-1-116927-5.
Większość z tych dokumentów nie jest dostępna w wersji elektronicznej. Są dostępne w
sekretariacie EFMA

BROSZURY EFMA
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Prosimy odwiedzić nasz portal internetowy: http://www.efma.org
Zalecenia Bezpieczeństwa przy magazynowaniu gorących, stęŜonych roztworów Azotanu
Amonowego, 1985. Te wytyczne juŜ utraciły waŜność. Jest nowy dokument z wytycznymi:
Wytyczne do Magazynowania Gorących Roztworów Azotanu Amonowego, wydany w maju
2005.
Niebezpieczne własności amoniaku, 1990. Są dostępne w sekretariacie EFMA
Zalecenia do Bezpiecznego Magazynowania i Obróbki Kwasu Fosforowego w Mokrym (Kwas
fosforowy produkowany z udziałem kwasu siarkowego), 1990. Są dostępne w sekretariacie
EFMA
Wybrane testy dotyczące aspektów bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z nawozami sztucznymi, 1992. Są dostępne w sekretariacie EFMA
Podręcznik EFMA z 1992 o bezpiecznym magazynowaniu nawozów sztucznych na bazie Azotanu Amonowego. (W trakcie rewizji)
Odzysk energii przez płody rolne w zaleŜności od ilości uŜytych nawozów mineralnych,1999.
Broszury EFMA BAT 2000
Broszura nr 1: Produkcja amoniaku
Broszura nr 2: Produkcja kwasu azotowego
Broszura nr 3: Produkcja kwasu siarkowego we współpracy z ESA
Broszura nr 4: Produkcja kwasu fosforowego
Broszura nr 5: Produkcja Mocznika i Mocznika z Azotanem Amonu
Broszura nr 6: Produkcja Azotanu Amonowego i Azotanu Wapniowo-Amonowego
Broszura nr 7: Produkcja nawozów NPK metodą przez Nitrofosfat
Broszura nr 8: Produkcja nawozów NPK metodą przez mieszankę kwasów
CEFIC ESA Produkcja kwasu siarkowego (włącznie z informacjami o regeneracji zuŜytego
kwasu).
Wytyczne EFMA do tłumaczenia Kart Charakterystyki Substancji dla nawozów sztucznych,
1996.
Wytyczne do Transportu Kwasu Azotowego w zbiornikach wydane przez EFMA. 1998
Kodeks najlepszej praktyki rolniczej do stosowania nawozów azotowych. 1998
Kodeks najlepszej praktyki rolniczej do stosowania Mocznika. 1999
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Zalecenia EFMA dla bezpiecznej i niezawodnej inspekcji atmosferycznych, oziębianych zbiorników amoniaku 2002.
11 podstawowych zasad bezpieczeństwa w produkcji (EFMA/IFA, 2002)
Zrozumienie roli fosforu i jego zastosowania w rolnictwie, 2000
Skuteczne uprawianie gleby: Cel dający się osiągnąć (2000)
Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania nawozów sztucznych nieodpowiadających
normom i materiały związane. 2003 (Producenci)

Wytyczne odnoszące się do transportu morskiego nawozów sztucznych na bazie azotanu amonowego, 2003.. Aneks 1; Aneks 2; Aneks 3; Aneks 4; Aneksy 5&6.

Ulotka o nawozach sztucznych i ulotka o poŜarach (2003) w 7 językach:

Angielski Francuski Włoski Hiszpański Niemiecki Czeski Duński
Zbieranie Energii przy pomocy nawozów sztucznych, 2003
Rolnictwo dla przyszłości, 2003
Dokument o stanowisku EFMA w sprawie gazów cieplarnianych, 2003
Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Sztucznych w sprawie propozycji dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie obrotów handlowych emisjami w UE: 12
grudnia 2003
Zrozumienie roli potasu i jego zastosowania w rolnictwie, 2003
Dostarczanie jakości do Ŝywności. Korzyści z zastosowania nawozów mineralnych, 2004
Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania stałych nawozów sztucznych nieodpowiadających normom i materiały towarzyszące dla importerów nawozów sztucznych, dystrybutorów i
Handlowców. 2004
Wytyczne do bezpiecznej obróbki i stosowania stałych nawozów sztucznych nieodpowiadających normom i materiały towarzyszące dla importerów nawozów sztucznych, dystrybutorów i
Handlowców. 2004
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Wersja czeska (kliknij na ikonę)
Zrozumienie roli azotu i jego zastosowania w rolnictwie 2004
Ulotka EFMA w skróconej wersji: Wytyczne do obróbki nawozów sztucznych na bazie
azotanu amonowego nieodpowiadających normom w ciągu dystrybucji 2005.
W pięciu językach:

Francuski Holenderski Angielski Włoski Hiszpański Niemiecki
Wytyczne EFMA do transportu amoniaku drogami kolejowymi, 2005
Wytyczne EFMA do magazynowania gorących roztworów azotanu amonowego, 2005
Stanowisko EFMA w sprawie gazów N2O, 2005
Raport EFMA w sprawie HSE z października, 2005
EISA, Zobowiązania Zintegrowanego Rolnictwa.
1)
2)
3)
4)

Wyjaśnienie terminu zintegrowane rolnictwo
O zobowiązaniach
Wydawanie zobowiązań
Podsumowanie zarządu

Dokumenty BATREF
UE Dokument, odsyłacz, Najlepsza dostępna technika w aspekcie emisji w trakcie magazynowania (końcowy, styczeń, 2005).
UE Dokument, odsyłacz, Najlepsza dostępna technika – Amoniak, Kwas i Nawozy sztuczne
(pierwszy szkic, maj 2003)
UE Dokument, odsyłacz, Najlepsza dostępna technika – Amoniak, Kwas i Nawozy sztuczne
(pierwszy szkic, marzec 2004)
Statuty EFMA
Statuty EFMA 2003
Program Pieczy nad produktem EFMA
Ogólna broszura EFMA o Pieczy nad produktem
Ocena Pieczy nad produktem w firmach produkujących nawozy sztuczne
174

Lista sprawdzeń EFMA przy audycie Pieczy nad produktem w firmach produkujących nawozy
sztuczne
Skupienie uwagi na Programie Pieczy nad produktem w obszarze nawozów sztucznych (przeglądy w obszarze nawozów i rolnictwa)

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Q1

A1

Q2
A2

Q3
A3

Q4

A4

Q5

A5

Co to jest Piecza nad produktem w przypadku nawozów sztucznych?
Piecza nad produktem jest zapewnieniem, Ŝe nawozy sztuczne i ich surowce, dodatki
oraz produkty pośrednie są poddawane procesom i są wytwarzane, przemieszczane,
magazynowane, dystrybuowane i stosowane w bezpieczny sposób w odniesieniu do
zdrowia, zawodowego bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa publicznego, środowiska i zabezpieczeń. W tym ujęte jest teŜ dostarczenie środków odŜywczych roślinom, które spełniają wymagania stowarzyszenia w zakresie bezpiecznej produkcji
Ŝywności i paszy dla zwierząt.
Dla kogo przeznaczony jest EFMA program Pieczy nad produktem?
EFMA Program Pieczy nad produktem jest w pierwszym rzędzie przeznaczony dla
firm członkowskich EFMA. JednakŜe program adresowany jest do wszystkich biorących udział w całym cyklu istnienia produktu, tzn. dostawców, wykonawców, dystrybutorów i klientów. Wszyscy oni powinni być jednakowo zaangaŜowani.
Czy piecza nad produktem jest czymś nowym?
Nie, Piecza nad produktem nie jest niczym nowym. Niektóre firmy chemiczne mają
juŜ pieczę nad produktem. Dobrym przykładem Pieczy nad produktem jest Zjednoczenie Przemysłu Chemicznego w UK, a program nazywa się PS GO.
Skąd taka nagła potrzeba w EFMA posiadania takiego program Pieczy nad
produktem?
Po 4 powaŜnych wypadkach w Przemyśle Nawozów Sztucznych w latach 2001 i
2002 to juŜ było za duŜo. Przemysł nie wytrzyma więcej. Członkowie EFMA muszą
mieć program na miejscu i postępować zgodnie z tym programem. EFMA zawsze
była dobra wydawaniu ulotek i wytycznych, ale nacisk naleŜy połoŜyć na wdroŜenie.
Program Pieczy nad produktem układa całą działalność EFMA w pewne ramy.
Członkowie EFMA powinni postępować według programu Pieczy nad produktem.
Jak ktokolwiek moŜe sprawdzić podporządkowanie się członków EFMA programowi Pieczy nad produktem?
EFMA razem z niezaleŜną stroną trzecią(DNV) opracowała system podporządkowania składający się z:
1) kwestionariusza audytowego. Kwestionariusz ma pomóc członkom EFMA w zidentyfikowaniu luk i moŜliwych ulepszeń do wykonania w ich bieŜącej działalności
w ramach Pieczy nad produktem. W celu usprawnienia prostego postępu w raporto175

waniu i dla ustalenia celów do realizacji tych ulepszeń wprowadzono waŜenie doniosłości zagadnień. Kwestionariusz moŜe być stosowany albo do samooceny bądź jako
podstawa do audytu dokonywanego przez niezaleŜną trzecią stronę.
2) lista sprawdzeń dla inspekcji dokonywanej przez niezaleŜną trzecią stronę (DNV).
DNV i EFMA wykonały taką Listę Sprawdzeń dla Inspekcji w celu stwierdzenia, Ŝe
codzienne operacje są w zgodzie z Programem Pieczy nad produktem.
Firmy członkowskie wdraŜające Program PS opracowany przez EFMA będą poddane audytowi na normalnych zasadach przez stronę trzecią. Wyniki audytu będą oceniane przez Komitet Wykonawczy (SC) stowarzyszenia EFMA. Członkowie, którzy
nie sprostają wymaganiom SC będą musieli opracować program naprawczy.
Q6

A6

Q7

A7

Większość firm nie ma jeszcze certyfikatów ISO oraz IMAS, i czy to nie będzie
się dublowało?
Pewnego zdublowania nie da się uniknąć i dlatego kilka pytań będzie miało gotowe
odpowiedzi. JednakŜe to zdublowanie jest uwaŜane za niezbędne w celu wyłapania
wszystkich kwestii dotyczących produktu. Dodatkowo lista sprawdzeń zawiera tematy waŜne dla naszego przemysłu niekoniecznie ujęte w ISO i IMAS.
Czy lista sprawdzeń obejmuje wszystkie codzienne operacje?
Nie, lista sprawdzeń nie obejmuje wszystkich codziennych operacji poniewaŜ jest
ich mnóstwo. EFMA wybrała trzy główne obszary największego zainteresowania w
tej chwili:
1) Inspekcję magazynowania.
2) Inspekcję transportu.
3) Inspekcję kierowania obcym wykonawcą na terenie wytwórni.
To moŜna zmienić lub rozszerzyć zakres na większą część cyklu istnienia produktu
w następnym roku.

Q8
A8
Q9
A9

Kto będzie wykonywał inspekcje?
Inspekcja będzie przeprowadzana jako część audytu przez niezaleŜną trzecią stronę
w kooperacji z zaangaŜowanymi inspektorami z firmy.
Co stanie się z wynikami audytu?
Wynik audytu będzie recenzowany przez Komitet Wykonawczy EFMA.

DODATKOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI
Dodatkowe pytania i odpowiedzi moŜna znaleźć w artykule opublikowanym w biuletynie: Nawozy Sztuczne & Rolnictwo. Ten artykuł "nakierowany na program EFMA Pieczy nad produktem dla nawozów sztucznych " jest wywiadem udzielonym przez EFMA.
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LINKI
LINKI DO INSTYTUCJI
LINKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
LINKI DO BAZ MATERIAŁOWYCH
LINKI DO INFORMACJI O DANYCH DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW
LINKI DO ORGANIZACJI TRANSPORTOWYCH
LINKI DO PRASY/ BAZ AKTUALNYCH WIADOMOŚCI
LINKI DO BIUR KONFERENCJI
LINKI DO INSTYTUCJI
CELEX Baza danych na portalu internetowym – pełne teksty akt prawnych Unii Europejskiej – dostępne na subskrypcję.
Rada Unii Europejskiej
DG Enterprise Grupa robocza ds. Nawozów sztucznych (Hasło dostępne w sekretariacie)
EUR-Lex – Przewodnik Wspólnoty po obowiązującym ustawodawstwie – darmowy
dostęp do UE Oficjalnego Dziennika L & C (EU Official Journal L & C) – obejmuje
minione lata
EUR-Lex - darmowy dostęp do UE Oficjalnego Dziennika L & C (EU Official Journal
L & C) – obejmuje publikacje z ostatnich miesięcy
Europa Server – Europejskie Instytucje On Line
Europarl – Serwer internetowy Parlamentu Europejskiego
Europejskie Biuro Chemikaliów (ECB)
Komisja Europejska – Przewodnik ogólny i usługi
Komitet Europejski ds. Standaryzacji (CEN)
Badania i Rozwój we Wspólnocie Europejskiej (CORDIS)
Współpraca Europejska w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Europejska Agencja Ochrony Środowiska
Europejska Federacja Projektowania dla Przemysłu Chemicznego (EFCE)
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
Europejskie Biuro Prewencji i Kontroli Zintegrowanego Zanieczyszczenia (EIPPCB)
(Hasło dostępne w sekretariacie)
Europejski Bank Inwestycyjny
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Europejskie Główne Biuro ZagroŜeń Wypadkowych (MAHB). Wspólne centrum Badawcze
Europejskie Forum w dziedzinie Badań
Eurostat – Biuro Statystyczne Komitetów Europejskich
Federacja Europejskich Towarzystw Chemicznych (FECS)
Instytut Ochrony i Utrzymania Środowiska (IES)
Baza danych dostępu do rynku
Biuro Publikacji Oficjalnych EC
LINKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Organizacja śywności i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO)
Komisja Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego (Komisja Helsińska) HELCOM
Międzynarodowa Agencja Energii (IEA)
Międzynarodowy Instytut Utrzymania Rozwoju
Narodowy Instytut Zawodowego Bezpieczeństwa i Zdrowia (NIOSH)
Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD)
Komisja OSPAR
UNEP Apell (Informowanie i Gotowość na wypadek awarii na poziomie lokalnym)
UNEP Biuro Regionalne na Europę
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Komisja Ekonomiczna Organizacji Narodów Zjednoczonych na Europę (UN/ECE) –
Sekcja Przemysłu Chemicznego
Program Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)
Ramowa Konwencja ds. Zmiany Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych
(UNFCCC)
Organizacja Rozwoju Przemysłu Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIDO)
Zarząd Badań Bezpieczeństwa i ZagroŜeń w przemyśle chemicznym w USA
Agencja Ochrony środowiska w USA (EPA)
Administracja śywności I Leków w USA (FDA)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
ZASOBY PRZEMYSOWE
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Kanadyjski Instytut Nawozów Sztucznych
CEFIC
FIFA - Federacja Przemysłu Nawozów Sztucznych w Australii
ICCA – Międzynarodowa Rada Towarzystw Chemicznych
IChemE - Instytucja InŜynierów przemysłu Chemicznego
IFA- Międzynarodowe Zrzeszenie Producentów Nawozów Sztucznych
IFDC- Międzynarodowe Centrum Rozwoju Nawozów Sztucznych
TFI- Instytut Nawozów Sztucznych
TFS- Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów Sztucznych
UNICE – Związek Przemysłu i Konfederacji Pracodawców na Europę

LINKI DO INFORMACJI O DANYCH DOTYCZĄCYCH WYPADKÓW
Historie wypadków w przemyśle chemicznym I badania w USA EPA
EU Główne Biuro Niebezpieczeństw Wypadkowych (MAHB). Wspólne Centrum Badawcze
IChemE - Instytucja InŜynierów Przemysłu Chemicznego
IChemE Strona linków grupy tematycznej bezpieczeństwa i utraty prewencji
Zarząd Badań Bezpieczeństwa i ZagroŜeń w przemyśle chemicznym w USA
Rejestracja Wypadków Technologicznych i Przemysłowych w Rządzie Francuskim (w
języku francuskim)
Państwowy Zarząd Bezpieczeństwa w Transporcie
LINKI DO ORGANIZACJI TRANSPORTOWYCH
Międzynarodowa Organizacja Morska
LINKI DO PRASY/ŹRÓDEŁ NAJNOWSZYCH WIADOMOŚCI
BBC (UK)
CNN
De Telegraaf (Holandia )
El Mundo (Hiszpania)
Nawozy sztuczne week on-line
Figaro (Francja)
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Financial Times
Le Monde (Francja)
On Line News Papers.com
Reuters
The New York Times (USA)
LINKI DO BIUR KONFERENCJI
Amerykański Instytut dla InŜynierów Przemysłu Chemicznego (AIChE)
Grupa Badawcza Producentów Azotanu Amonowego (ANPSG)
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