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Elimination and substitution of dangerous substances

Introduction

The theme for the European Week for Safety and Health at Work
2003 is the prevention of risks from dangerous substances. The
Agency is producing a series of factsheets focusing on the
communication of OSH information on dangerous substances
including biological agents.  This factsheet introduces the process of
eliminating or substituting dangerous substances. 

Legislation

European Union law places elimination and substitution at the top
of the hierarchy of control measures for protecting workers from the
risks related to chemical agents, (1) carcinogens, (2) and biological
agents. (3) For carcinogens and mutagens, substitution requirements
are even more stringent and replacement has to be carried out
insofar as it is technically possible. Provisions for substitution are laid
down in national regulations related to the protection of workers
and Member States are entitled to include some additional or more
stringent provisions for the protection of workers such as the
restriction on use of some work processes, as the corresponding
directives only lay down minimum requirements.

Other regulations impose EU-wide restrictions on the marketing and
use of certain dangerous substances and preparations, (4) including,
for example, asbestos.

Under the new EU system for chemicals management (REACH) that
is currently being developed by the Commission, it is intended to
introduce use-specific authorisation  for some substances.

It is therefore strongly recommended that you seek
clarification of specific national legislation that may apply
relating to restrictions in use and the substitution of
dangerous substances in the workplace.

Elimination and substitution in the European control hierarchy

European legislation provides a hierarchy of measures to prevent or
reduce the exposure of workers to dangerous substances.

Elimination — the best way to reduce the risks connected with
dangerous substances is to remove the need to use those substances
by changing the process or product in which the substance is used.

Substitution — if elimination is not possible, then the substitution,
or replacement, of the hazardous substance or the process with one
less dangerous under its condition of use is the next best option.

Control — if a substance or process cannot be eliminated or
substituted, then exposure may be prevented or reduced by:

■ enclosure of the emitting process;
■ control of the emission by better management of the processes;
■ technical solutions to minimise the concentration in the exposure

zone;
■ organisational measures such as minimising the number of

exposed workers and the duration and intensiveness of the
exposure;

■ use of personal protective equipment.

Elimination and substitution in practice

Changing from one substance to another is a three-stage process:

1. Identify the alternatives: find out all the options available to
you. Look for alternative process methods (to remove the need to
use a substance entirely) and potential replacement substances (if
elimination is not possible).  If the substance you wish to replace
is used in a widely applied process such as spray-painting or
degreasing, then the number of options available is likely to be
larger.

3. Compare the alternatives: carry out a risk assessment of all the
alternatives, including the substance or process used, and
compare your findings. Check relevant national legislation on
occupational safety and health, as well as environmental and
product safety legislation to ensure that the options are legal and
compatible, and ascertain the minimum standards that you have
to achieve.

4. Make the decision: take the decision based on the regulatory
needs, technological possibilities, potential implications for the
quality of the products, costs, including the required investment,
and training for use of the new product.

Where to start

Any avoidable exposure to dangerous substances should be
eliminated.

Some hints on where to look:

■ Regarding hazards caused by the process:
■ open processes, e.g. painting big surfaces,

mixing/compounding in open containers/vessels;
■ processes generating dusts, vapours or fumes or

dispersing liquids in the air e.g. welding, spraying paint. 

■ Related to the substance:
If you cannot change the work process, try to eliminate or
avoid the exposure for substances that:
■ increase fire and explosion risks;
■ leads to high exposure of workers;
■ results in exposure to many workers;
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(1) Council Directive 89/391/EEC contains the basic provisions for health and safety at work where not covered by more specific legislation.
(2) Council Directive 90/394/EEC of 28 June 1990 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens at work and its amendments.
(3) Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work.
(4) Council Directive 76/769/EEC of  27 July 1976 relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations, its amendments and technical adaptations. 

Courtesy of Arkadiusz Ojczyk; ‘Chemicals always fresh’.
Included in a poster competition organised by the
Central Institute for Labour Protection, Warsaw, Poland.

☞

(1) Směrnice Rady č. 89/391/EHS, obsahuje základní ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, neobsažené v další specifické legislativě
(2) Směrnice Rady č. 90/394/EHS z 28. 6 1990, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci, ve znění pozdějších dodatků
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/54/ES z 18. 9. 2000, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci
(4) Směrnice Rady č. 76/464/EHS z 27. 7. 1976, o omezeních prodeje a používání určitých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších dodatků a technických úprav
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Úvod
Hlavním tématem Evropského týdne bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v roce 2003 je prevence rizik souvisejících
s nebezpečnými látkami. Agentura vydává řadu informačních
listů, zaměřených na poskytování informací z oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají nebezpečných
látek (včetně materiálů biologického původu). Tento infor-
mační list seznamuje s procesem odstraňování a nahrazování
nebezpečných látek a materiálů méně nebezpečnými.

Legislativa
Zákony Evropské unie považují odstraňování a nahrazování
za základní regulační opatření chránící pracovníky před riziky,
souvisejícími s chemickými látkami(1), zejména karcinogeny(2),
a materiály biologického původu(3). U karcinogenů a mutage-
nů jsou požadavky na nahrazování ještě daleko přísnější –
k jejich nahrazení musí dojít vždy, kdy je to alespoň trochu
technicky možné. Požadavky na nahrazování jsou uvedeny
v národních předpisech, upravujících ochranu zaměstnanců,
a členské státy jsou oprávněny zavést i další nebo přísnější
ustanovení na ochranu zaměstnanců, např. omezení používá-
ní některých pracovních postupů, protože příslušné evropské
směrnice obsahují pouze minimální požadavky.
Další předpisy zavádějí omezení prodeje a používání určitých
nebezpečných chemických látek a přípravků(4), např. azbestu,
v celé Evropské unii.

Podle nového regulačního systému registrace, hodnocení
a povolování chemických látek (REACH), který se má
v budoucnu v Evropské unii používat a který v současnosti
Evropská komise rozpracovává, se má zavést specifické povo-
lování („autorizace“) k používání některých látek.

Proto se důrazně doporučuje usilovat o ujasnění speci-
fické národní legislativy, která se může vztahovat
k omezením používání či k povinnosti nahrazování
nebezpečných látek na pracovišti.

Odstranění a nahrazení v evropském systému 
zvládání chemických rizik
Evropská legislativa stanoví posloupnost opatření, která mají
zabránit nebo omezit působení nebezpečných látek na
zaměstnance.

Odstranění (eliminace) – nejlepší možný způsob, jak snížit
rizika související s nebezpečnými látkami, spočívá v odstraně-
ní nutnosti tyto látky používat. Toho se dá dosáhnout změ-
nou technologického procesu či pracovního postupu nebo
materiálu či výrobku, v němž se tato látka používá, vyskytuje,
případně vzniká.

Nahrazení (substituce) – pokud eliminace není možná,
představuje nejlepší možnost nahrazení, případně záměna
nebezpečné látky nebo procesu/postupu za jiné, za daných
podmínek použití méně nebezpečné.

Omezování expozice – pokud látku nebo proces/postup
nelze eliminovat ani substituovat, lze zabránit jejich působe-
ní, nebo je alespoň omezit, a to:

• zábranou úniků látky uzavřením procesu,
• omezováním emisí látky lepším řízením průběhu procesu,
• technickými řešeními, která povedou k minimalizaci kon-

centrace látky v zóně, kde dochází k jejímu působení,
• organizačními opatřeními, např. minimalizací počtu zaměst-

nanců vystavených působení látky, omezením délky a inten-
zity jejich expozice,

• použitím osobních ochranných pracovních prostředků.

Odstranění a nahrazení v praxi
Nahrazení jedné látky druhou má tři fáze:

1. Zjistit alternativní řešení: Nalézt všechny dostupné
možnosti. Hledat alternativní postupy (k úplnému odstra-
nění potřeby používat danou látku) a potenciální náhrad-
ní látky (pokud eliminace není možná). Jestliže se látka,
kterou si přejete nahradit, používá v technologickém pro-
cesu či pracovním postupu se širokým využitím, např. při
nástřiku nátěrových hmot nebo odmašťování, je množství
dostupných možností pravděpodobně daleko větší.

2. Porovnat nalezené alternativy: Provést hodnocení rizik
všech alternativ (včetně používané látky nebo procesu)
a tyto výsledky porovnat. Ověřit v příslušné národní legis-
lativě, zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při
práci, ochranou životního prostředí a bezpečností výrob-
ků, a tak se ujistit, zda jsou dané možnosti legální a sluči-
telné s jejími požadavky, a zjistit minimální standardy, kte-
rých musí být dosaženo.

3. Učinit rozhodnutí: Rozhodnout na základě potřeb řízení,
technologických možností, potenciálních dopadů na jakost
výrobků, výše nákladů včetně potřebných investic a nut-
nosti zaškolení zaměstnanců v používání nových látek,
postupů a technologií.

Kde začít?
Všechny nebezpečné látky, jejichž používání, vzniku
a působení se lze vyhnout, musejí být z pracoviště
odstraněny.

Tipy

• rizika způsobená pracovním postupem:
• práce prováděné v otevřených prostorách/zařízeních,

např. nátěry velkých ploch, míchání/směšování látek
v otevřených nádobách,

• pracovní postupy, při nichž vzniká prach, páry či
plyny, nebo při nichž se kapalina rozptyluje ve vzdu-
chu, např. svařování, nástřik barev.

• rizika související s látkami:
• Pokud nemůžete změnit pracovní postup, zkuste eli-

minovat nebo zabránit působení látek, které:
• zvyšují riziko vzniku požáru nebo výbuchu,            ☞
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S laskavým svolením Arkadiusze Ojczyka
„Vždy čerstvé chemikálie“,

plakát ze soutěže organizované Ústředním ústa-
vem pro ochranu pracujících, Varšava, Polsko.
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Information on dangerous substances can come from a number of
sources. One of the easiest, although preliminary, ways to compare
potential dangers from substances is to look at the classification and
labelling information.  It should be in the safety data sheets supplied
with the chemical. For substances where safety data sheets are not
available, information will be available from supplier sources
(technical documents, instructions for use).

Other sources of information include local restrictions on substances
and legislative limit values such as occupational exposure limits
(OEL), emission limits, or product content limits. Indications of
substances that can penetrate the skin or provoke allergies can also
be found in some national OEL lists.

An inventory of dangerous substances must be set up in your
enterprise when assessing the risks. It will also give indications for
priorities to be taken on elimination and substitution, by making it
possible to compare the data related to the substances used, i.e. the
amount, process, number of workers exposed, results of workplace
measurements or estimation of exposure and classification of the
substances.

The priorities for substitution identified in the risk assessment should
be reviewed regularly and when there is a change in the work
process.

Guides for substitution

In most of the Member States, public or non-profit private
organisations have provided easy, understandable guides on risk
reduction and substitution. Typical examples are ‘Seven steps to
substitution’ (5) (HSE, UK), ‘Gevaarlijke stoffen op het werk’ (6)
(Dangerous substances at work, Centrum GBW; NL). 

An easy calculation model is provided by the German  ‘Column
model’ (7) (BIA, DE). Using the classification of the chemical product
and the relevant workplace information, it helps to compare
chemicals in a systematic and easy way. It is especially aimed at small
and medium-sized enterprises. 

Several databases have been developed by industry groups to assist
their members in choosing substances. These databases are often
sector-oriented and give very specific information. (8)

Benefits from substitution
Eliminating the use of a dangerous substance or changing to one
less hazardous benefits everyone involved in the process. Elimination
or substitution can lead to:

■ improved immediate and long-term health of the workers
exposed to the dangerous substance;

■ reduced pollution of the environment;
■ reduced costs to the enterprise by:

■ lowering sickness absence,
■ spending less on control measures,
■ reduced cost in compliance with environmental legislation,
■ saving money on fire and explosion protection,
■ lower consumption of a product,
■ using cheaper materials,
■ more efficient work processes.

Further information

Further information on the elimination and substitution of
dangerous substances is available through the Agency’s web site at:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/

Other factsheets available in this series on dangerous substances and
further information are also available at http://osha.eu.int/ew2003/.
This source is being continually updated and developed.

The Danish MAL-KODE system — a practical tool for substitution
The Danish Code Number Wizard MAL-KODE (9) is used for
paints, adhesives and other chemical products intended to be
applied on surfaces by professionals. It is built upon a code
system consisting of two numbers joined with a hyphen, e.g.,
2-1. The number before the hyphen represents the minimum
safety precautions against inhalation of vapours from the
product. The number after the hyphen represents the
minimum safety precautions against contact with skin, eyes or
ingestion. The necessary protection is described in guidance
documents related to the numbers.

The calculation of the code number is based on the chemical
composition of the product. The code number is an integral
part of  producer information and a strong tool for
substitution. It is much easier to compare code numbers of
different products than comparing the labelling of the
products or the information in the safety data sheets.

Other questions:

Who decides on what substance is being purchased?

Who has to comment or give agreement (management, safety
committee, preventive services, etc.)?

Is this decision revised regularly?

■ are volatile, e.g., organic solvents;
■ are dispersed in the air (aerosols, dust);
■ cause acute health risks, e.g., poisons, corrosives and

irritants;
■ cause chronic health risks, such as allergens, substances

toxic for reproduction and others;
■ are covered by specific national regulations imposing

restrictions of use in the workplace;
■ have already caused problems in your enterprise (health

problems, accidents or other incidents);
■ cause occupational diseases;
■ make regular health monitoring (medical examination of

workers) necessary;
■ can be absorbed through the skin;
■ or substances for which the use of personal protective

equipment impairing workers (e.g. inhalation protection)
is necessary.

Carcinogenic and mutagenic substances have to be
replaced insofar as technically possible! In some Member
States this regulation also applies to substances toxic for
reproduction.

Do not forget maintenance procedures and potential hazards
due to accidents. A contained substance can present a high
risk when released due to an accident.

(5) http://www.hse.gov.uk
(6) http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/gevstof/GBWleafl_gevaarlijke_stoffen.pdf
(7) http://www.hvbg.de/d/bia/pra/modell/spaltee.htm
(8) e.g. for the Nordic pulp and paper industry (http://www.kcl.fi/info/database.html) or for European car manufacturers (http://www.mdsystem.com/index.jsp)
(9) http://www.ic.dk/dkcodenum.htm
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(5) http://www.hse.gov.uk 
(6) http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/gevstof/GBWleafl_gevaarlijke_stoffen.pdf 
(7) http://www.hvbg.de/d/bia/pra/modell/spaltee.htm 
(8) např. pro skandinávský dřevozpracující a papírenský průmysl: (http://www.kcl.fi/info/database.html)

nebo pro evropské výrobce automobilů: (http://www.mdsystem.com/index.jsp) 
(9) http://www.ic.dk/dkcodenum.htm 
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• způsobují vysokou expozici zaměstnanců,
• vedou k expozici mnoha zaměstnanců,
• jsou těkavé (např. organická rozpouštědla),
• jsou rozptýleny ve vzduchu (aerosoly, prach),
• představují akutní riziko pro zdraví zaměstnanců,

např. látky toxické, žíravé a dráždivé,
• představují chronické riziko pro zdraví zaměstnanců,

např. látky senzibilizující (alergeny) či toxické pro
reprodukci aj.,

• jsou uvedeny ve specifické národní legislativě, zavá-
dějící zákazy či omezeni jejich používání na pracoviš-
ti,

• již v podniku či přímo na pracovišti způsobily problé-
my – zdravotní obtíže, mimořádné (nežádoucí) udá-
losti,

• způsobují nemoci z povolání,
• vyžadují pravidelné sledování zdravotního stavu

zaměstnanců (lékařské prohlídky a vyšetření),
• mohou být absorbovány kůží,
• nebo látky, u nichž je nezbytné používání osobních

ochranných pracovních prostředků zaměstnanci
(např. k ochraně před vdechováním látky).

K nahrazení karcinogenních a mutagenních látek
musí dojít vždy, pokud je to alespoň trochu tech-
nicky možné. V některých členských státech se tyto
předpisy vztahují i na látky toxické pro reprodukci
(snižující plodnost, poškozující plod v těle matky, způso-
bující vrozené vývojové vady dětí).

Není možno zapomínat na provádění údržby zařízení ani
na potenciální rizika při mimořádných (nežádoucích)
událostech. Látky uzavřené v systémech mohou předsta-
vovat značné riziko, dojde-li při nehodě k jejich úniku.

Informace o nebezpečných látkách mohou pocházet z mnoha
zdrojů. Jedním z nejjednodušších, i když pouze předběžných,
způsobů porovnání potenciálních rizik jednotlivých látek,
spočívá v porovnání bezpečnostních informací (např. klasifi-
kace), uvedených na štítcích obalů látek. Tyto informace musí
být pak uvedeny podrobně i v bezpečnostních listech, dodá-
vaných s chemickými látkami a přípravky. U látek, jejichž bez-
pečnostní listy nejsou k dispozici (či není povinnost je zpraco-
vat), lze tyto informace získat i z dalších zdrojů poskytova-
ných dodavatelem (technická dokumentace, návod k použití).

Mezi další zdroje informací patří místní omezení (či zákazy)
používání látek a uzákoněné limitní hodnoty, např. limitní
hodnoty expozice na pracovišti, emisní limity, nebo limitní
hodnoty určující množství látky obsažené ve výrobku.
V některých národních seznamech limitních hodnot expozice
na pracovišti jsou uvedeny i látky, které pronikají do těla kůží
či způsobují přecitlivění organismu s následnou alergickou
reakcí.

Při hodnocení rizik v každém podniku musí být nejprve sesta-
ven seznam nebezpečných látek. Porovnání údajů o používa-
né látce, tj. o jejím množství, podmínkách procesu/postupu,
počtu pracovníků vystavených působení látky, výsledcích
měření na pracovišti a klasifikaci látky, umožňuje určit, který
způsob (odstranění látky nebo její nahrazení jinou) bude
v každém jednotlivém případě prioritní.

Pokud je podle výsledků hodnocení rizik prioritní nahrazení
látky, musí být hodnocení rizik prováděno v pravidelných
intervalech. Navíc pak musí být provedeno při každé změně
technologického procesu či pracovního postupu.

Další otázky:

Kdo rozhoduje o tom, jaká látka se nakoupí?

Kdo musí tento nákup připomínkovat nebo k němu dát
souhlas (vedení podniku, výbor pro BOZP,
pracovníci/služby pro prevenci rizik, atd.)?

Je přijaté rozhodnutí pravidelně revidováno?

Příručky pro nahrazování nebezpečných látek
Ve většině členských států poskytují veřejné nebo neziskové
soukromé organizace jednoduché a srozumitelné návody,
zabývající se omezováním rizik a nahrazováním nebezpeč-
ných látek. Typickým příkladem jsou příručky Seven steps to
substitution (Sedm kroků k nahrazení nebezpečné látky),
HSE, Velká Británie(5), Gevaarlijke stoffen op het werk (Nebez-
pečné látky na pracovišti), Centrum GBW; Nizozemí(6).

Jednoduchý výpočetní model je uveden v německé příručce
Column model (Sloupcový model), BIA, Německo(7). Díky klasi-
fikaci chemické látky nebo přípravku a příslušným informacím
o pracovišti lze systematicky a jednoduše porovnat jednotlivé
látky. Tato příručka má sloužit především malým a středním
podnikům.

Některé databáze vytvořené průmyslovými skupinami mají
pomáhat jejich členům při výběru látek. Tyto databáze jsou
často zaměřeny na jednotlivá průmyslová odvětví a podávají
velmi specifické informace(8).

Výhody plynoucí z nahrazení nebezpečných látek

Odstranění nebezpečné látky nebo její náhrada látkou méně
nebezpečnou je prospěšná pro všechny zúčastněné. Odstra-
nění nebo nahrazení látky může vést ke:

• zlepšení zdraví pracovníků vystavených působení nebez-
pečné látky z krátkodobého i dlouhodobého hlediska,

• snížení znečišťování životního prostředí,
• snížení nákladů podniku vlivem:

• snížení nemocnosti,
• nižších výdajů na opatření ke zvládání rizik,
• snížení nákladů na realizaci požadavků legislativy

k ochraně životního prostředí,
• úspor v oblasti ochrany před požárem a výbuchem,
• nižší spotřeby materiálů,
• používání levnějších materiálů,
• zavedení účinnějších pracovních postupů.

Další informace
Další informace o odstraňování a nahrazování nebezpečných
látek jsou k dispozici prostřednictvím rubriky Správná praxe
webové stránky Evropské agentury:
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/.

Další informační listy vycházející v této řadě a zabývající se
nebezpečnými látkami a materiály, ale i jiné informace,
najdete na webové stránce agentury http://osha.eu.int/ew2003/.
Tento zdroj je neustále aktualizován a rozšiřován.

Dánský systém MAL-KOD
– praktický nástroj pro nahrazování nebezpečných látek.

Dánský číselný systém MAL-KODE(9) se používá pro nátě-
rové hmoty, lepidla, pojiva a ostatní chemické výrobky,
které se mají používat k povrchovým úpravám materiálů
na profesionální úrovni. Je založen na soustavě kódů,
které se skládají ze dvou čísel, mezi nimiž je pomlčka,
např. 2-1. Číslo před pomlčkou představuje minimální
bezpečnostní opatření proti vdechnutí par (prachu, aero-
solu) výrobku. Číslo za pomlčkou představuje minimální
bezpečností opatření proti potřísnění kůže, vniknutí do
očí nebo požití. Potřebná ochrana je popsána v poučení
o kódových číslech.

Číselný kód závisí na chemickém složení výrobku (látky či
přípravku). Je nedílnou součástí informace výrobce
a představuje účinný nástroj pro nahrazování chemických
látek. Je daleko jednodušší porovnat číselné kódy růz-
ných výrobků, než porovnávat bezpečnostní informace
na štítcích obalů výrobků nebo informace z bezpečnost-
ních listů.


