
Etap 1: Przygotowanie scenariusza(-y) narażenia

Dalszy użytkownik przygotowuje scenariusze narażenia dla zastosowań nieobjętych kartą charakterystyki
dostarczonej mu zgodnie z przepisami sekcji 5 załącznika I.

Etap 2: Jeżeli zaistnieje potrzeba, udoskonalenie oceny zagrożeń dokonane przez dostawcę;

Jeżeli dalszy użytkownik uważa, że oceny przedstawione w dostarczonej mu Karcie Charakterystyki znajdują
zastosowanie, przeprowadzenie dalszej oceny zagrożenia lub oceny PBT oraz vPvB nie jest konieczne. W
tym przypadku dalszy użytkownik stosuje odnośne informacje dotyczące charakterystyki ryzyka, dostar-
czone mu przez dostawcę. Fakt ten jest odnotowany w raporcie bezpieczeństwa chemicznego.

Jeżeli dalszy użytkownik uważa, że oceny przedstawione w dostarczonej mu Karcie Charakterystyki nie
znajdują zastosowania, przeprowadza on odnośne oceny zgodne z przepisami załącznika I, sekcja od 1 do
4 jako właściwe dla niego.

W przypadkach gdy dalszy użytkownik uważa, że w celu przygotowania Raportu Bezpieczeństwa Chemicz-
nego potrzebne są dodatkowe informacje oprócz informacji dostarczonych mu przez dostawcę, dalszy użyt-
kownik gromadzi te informacje. W przypadku gdy te informacje mogą zostać pozyskane jedynie poprzez
przeprowadzenie badań na kręgowcach, dalszy użytkownik przedstawia Agencji strategię badań zgodnie z
przepisami art. 40. Dalszy użytkownik przedstawia wyjaśnienie dlaczego w jego mniemaniu konieczne są
dodatkowe informacje. W oczekiwaniu na wyniki dalszych badań przedstawia on wdrożone przez niego
środki zarządzania ryzykiem.

Po zakończeniu dodatkowych badań dalszy użytkownik wprowadza odnośne poprawki do Raportu Bezpie-
czeństwa Chemicznego i Karty Charakterystyki.

Etap 3: Charakterystyka ryzyka.

Charakterystyka ryzyka przeprowadzana jest dla każdego nowego scenariusza narażenia, jak określono w
sekcji 6 załącznika I. Charakterystyka ryzyka przedstawiana jest zgodnie z właściwymi pozycjami Raportu
Bezpieczeństwa Chemicznego i podsumowana w Karcie Charakterystyki zgodnie z przepisami odnośnych
tytułów.

Podczas tych etapów mogą zostać przeprowadzone powtórzenia, z jednej strony pomiędzy tworzeniem
nowych scenariuszy narażenia, które wymagają przygotowania i wdrożenia oraz zalecenia środków zarzą-
dzania ryzykiem, a z drugiej strony zdobywaniem nowych informacji. Celem zdobywania dalszych informa-
cji jest bardziej dokładne określenie charakterystyki ryzyka, w oparciu o udoskonaloną ocenę zagrożenia i/
lub ocenę narażenia.

Dalszy użytkownik przygotuje Raport Bezpieczeństwa Chemicznego z wyszczególnieniem oceny bezpie-
czeństwa chemicznego stosując część C, sekcje 5 i 6 formularza określonego w sekcji 7 załącznika I oraz,
jeżeli jest to stosowne, inne sekcje tego formularza.

Część A Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego zawiera deklarację, że środki zarządzania ryzykiem wymie-
nione we właściwych scenariuszach narażenia zostały wdrożone przez dalszego użytkownika dla jego włas-
nego użytku oraz, że informacje dotyczące środków zarządzania ryzykiem wymienionych w scenariuszach
narażenia dla zidentyfikowanych zastosowań są przekazywane do dalszych etapów łańcucha dostaw.
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