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ІV

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Ця настанова є тотожний переклад IEC Guide 113:2000 Materials declaration questionnaires —

Basic guidelines (Анкети декларування матеріалів. Основоположні настанови).
Настанову було підготовлено Консультативним Комітетом з Екологічних Аспектів (АСЕА)

відповідно до процедури, наведеної у додатку Р частини 1 Директив ISO/IEC (ISO/IEC Directives
by the Advisory Committee on Environmental Aspects (ACEA)).

Настанова містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.
До настанови внесено такі редакційні зміни:
— до тексту долучено структурний елемент «Зміст»;
— структурні елементи настанови: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ»,

першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандар-
тизації України.

У цій настанові англійський термін «substances» перекладено як «речовини», який охоплює
і поняття терміна «матеріали».

Копії документів, на які є посилання в цій настанові, можна отримати в Головному фонді
нормативних документів.
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ÍÀÑÒÀÍÎÂÀ

×èííà â³ä 2008–07–01

ÀÍÊÅÒÈ ÄÅÊËÀÐÓÂÀÍÍß ÌÀÒÅÐ²ÀË²Â
ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍ² ÍÀÑÒÀÍÎÂÈ

ÀÍÊÅÒÛ ÄÅÊËÀÐÈÐÎÂÀÍÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÛÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ

MATERIALS DECLARATION QUESTIONNAIRES
BASIC GUIDELINES

1 ÑÔÅÐÀ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Îäíèì ç âàæëèâèõ àñïåêò³â âçàºìîïîâ’ÿçàíîãî ç ïðîäóêö³ºþ çàõèñòó äîâê³ëëÿ º åêîëîã³÷íî áåç-

ïå÷íå ïîâòîðíå âèêîðèñòàííÿ ÷è âèäàëåííÿ (óòèë³çóâàííÿ). Öå ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè, êîëè º â³äî-
ìîñò³ ïðî ñêëàä ðå÷îâèí, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â ïðîäóêö³¿, ³ ïðî ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ çäîðîâ’ÿ òà íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà (äîâê³ëëÿ). Òîìó âèðîáíèê ïîâèíåí çíàòè, ÿê³ ñàìå ðå÷îâèíè, âàæëèâ³ ç òî÷êè çîðó
åêîëîã³¿, ì³ñòÿòüñÿ â éîãî ïðîäóêö³¿. Äîäàòêîâî â³í ïîâèíåí çíàòè ñôåðó ïîøèðåííÿ ³ êîíöåíòðàö³þ
öèõ ðå÷îâèí òà íàäàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ïðî öå òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº. Íà ðèñóíêó 1 ïîêàçàíî ïîò³ê
³íôîðìàö³¿ ùîäî âì³ñòó ìàòåð³àë³â, ÿêèé îõîïëþº äåê³ëüêîõ ó÷àñíèê³â (ñòîð³í).

Öÿ íàñòàíîâà íå º äèðåêòèâíîþ. ¯¿ íàïèñàíî ïåðåâàæíî äëÿ òîãî, ùîá äîïîìîãòè êîìïàí³ÿì,
ÿê³ ìàþòü ðîçðîáëþâàòè àíêåòè äåêëàðóâàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ ïðîäóêö³¿, íàïðèêëàä ÿê ÷àñòèíó äå-
òàë³çàö³¿ çàêóïîê. Íàñòàíîâà ïðèçíà÷åíà äëÿ ï³äâèùåííÿ óçãîäæåíîñò³ òà ïîð³âíþâàíîñò³ ð³çíèõ
àíêåò. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî öå ñïðè÷èíþº çìåíøåííÿ âàðòîñò³ ðîá³ò ÿê ùîäî íàä³ñëàíèõ àíêåò, òàê
³ ñòîñîâíî â³äïîâ³äåé (íà íèõ). Óò³ì òðåáà áðàòè äî óâàãè, ùî ìîæëèâîñò³ óçãîäæåííÿ àíêåò äåê-
ëàðóâàííÿ ìàòåð³àë³â îáìåæåí³ ÷åðåç â³äì³ííîñò³ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ÷åðåç íåïåðåðâí³ çì³íè
ïåðåë³ê³â íåáåçïå÷íèõ ìàòåð³àë³â.

Ðèñóíîê 1 — Ïîò³ê ³íôîðìàö³¿ ùîäî âì³ñòó ìàòåð³àë³â

Ïîñòà÷àëüíèêè
ìàòåð³àë³â

Ìîæëèâîñò³ ïîâòîðíîãî
âèêîðèñòàííÿ/âèäàëåííÿ

Ïðîìèñëîâ³
ñïîæèâà÷³

Ïðèâàòí³ ñïîæèâà÷³
Àñîö³àö³¿ êë³ºíò³â

Âèðîáíèêè
ïîáóòîâèõ
ïðèëàä³â

ßêùî
çàïðîïîíîâàíî

Âèðîáíèêè êîìïîíåíò³â



2

ДСТУ-H IEC Guide 113:2007

2 ОЗНАЧЕННЯ
У тексті цієї настанови продукція охоплює, зокрема, матеріали, компоненти, складальні оди-

ниці й побутові прилади у сфері електротехнічної та електронної промисловості.

3 ПРОЦЕДУРА РОЗРОБЛЕННЯ АНКЕТ ДЕКЛАРУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Декларування матеріалів може набувати різних форм, щоб бути узгодженим між залученими

учасниками, залежно від продукції, вимог, рівня конфіденційності тощо. Однак, є декілька основ-
них пунктів, спільних для декларування всіх матеріалів, і, беручи їх до уваги, можна досягти дос-
татнього рівня узгодженості, таким чином досягти спрощення роботи та зменшення витрат.

Декларування матеріалів завжди охоплює щонайменше двох учасників, зазвичай, це спожи-
вач (сторона, яка потребує інформації) та постачальник (сторона, яка надає інформацію). Пізніше
інші учасники можуть використовувати дані щодо декларування первинних матеріалів, як, наприк-
лад, щодо відновлення компаній, повторного використання, експорту обладнання, яке було у ви-
користанні («секонд-хенд»), тощо. Ця третя сторона стає відповідним чином стороною, яка потре-
бує інформації.

Перед декларуванням матеріалів треба врегулювати низку питань між споживачем і поста-
чальником. Найважливіші серед них такі:

a) Який елемент (цілий продукт, компонент, частину, вузол тощо) треба розглядати? Або чи
треба використовувати заявлену «структуру даних»: готова продукція й окремо розглянуті компо-
ненти? Якщо так, то який рівень деталізування необхідний?

b) Який критерій треба використовувати для визначення декларованих речовин?
c) Понад які граничні значення маси та/або концентрації треба декларувати речовини?
d) Які одиниці величин буде використано?
Ці пункти треба врегулювати згодою між споживачем і постачальником, переважно на основі

узгодженості між усіма суб’єктами діяльності у низці поставок. Однак, є випадки, коли споживач
може прописувати речовини, які будуть заявлені, та/або граничні значення маси та/або концент-
рації без попереднього обговорення. Це той випадок, коли нормативні обґрунтування надають за
запитом про надання інформації.

В інших випадках вибір речовин може бути залишено за постачальником, як, наприклад, коли
споживач лише визначає перелік речовин для обмеженого користування або критерії.

У всіх випадках перед детальним розробленням будь-якої декларації матеріалів взагалі спо-
живач має надати постачальнику чіткі формулювання стосовно зазначеної вище інформації.

4 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОБУДОВИ АНКЕТ
ДЕКЛАРУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

a) Анкети декларування матеріалів мають відповідати окремому виробу чи групі виробів (охоп-
люючи пакування).

b) В анкетах декларування матеріалів роблять запит про конкретне місце чи компонент, у яко-
му міститься декларована речовина.

c) В анкетах декларування матеріалів роблять запит про речовини, які навмисно використано
у виробах, а також запит про речовини та залишки речовин, використані у виробничих процесах.

d) Декларовані речовини мають бути однозначно ототожнені з переліком (номенклатурою),
бажано реєстраційним номером Хімічної реферативної служби (CAS), або з іншими використову-
ваними на міжнародному рівні реєстраційними номерами.

Примітка 1. Реєстраційні номери CAS надає хімічним сполукам. Оскільки хімічна сполука може мати різні назви, реєст-
раційний номер CAS використовують для чіткого (однозначного) ототожнення.

e) Має бути визначено граничну масу, понад яку беруть до уваги компоненти чи частини виробу.
Примітка 2. Вирішальними чинниками можуть стати ризики, зумовлені наявними речовинами та закінченням строку служ-

би. Наприклад, може бути необхідним заявити малі вимикачі, що містять ртуть і тому вони можуть стати причиною забруднення
довкілля у разі роздроблення матеріалу.

f) В анкетах декларування матеріалів має бути визначено межі концентрацій речовин. У разі
небезпечних речовин ці межі має переважно бути засновано на оцінці очікуваних ризиків.

Примітка 3. Для класифікації граничне значення могло бути 0,1 % від маси відповідно до межі концентрації канцерогенних
або мутагенних речовин. У разі декларування канцерогенних або мутагенних речовин це точне граничне значення має бути виб-
рано. Для спрощення декларування матеріалів цю межу концентрацій можна також використовувати для всіх інших речовин.
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g) За можливості, значення концентрації мають надавати кількісне співвідношення речовин
у їхній безпосередній близькості, наприклад токсична речовина як стабілізатор в ізолювальному
прошарку або канцерогенна речовина як пігмент (забарвлювач) пластмасового корпусу.

h) В анкетах декларування матеріалів може бути враховано речовини:
— на які поширюється дія відповідних правових норм (див. додаток А);
— на які поширюється дія відповідних міжнародних договорів;
Примітка 4. Це охоплює матеріали, переміщення та видалення яких є предметом міжнародних договорів, таких як, на-

приклад, Базельська конвенція.

— небезпечні для здоров’я чи довкілля (див. додаток В). Здебільшого ці речовини сконцент-
ровані в певних компонентах або частинах виробу (див. додаток С та 4b);

— суттєві наприкінці строку служби;
— суттєві в іншому аспекті й не належать до зазначених вище категорій.
i) Різні категорії заявлених речовин можуть бути чітко ототожнені в анкетах декларування

матеріалів.
j) У деяких випадках це може бути ефективним для компонентів, узятих як група споріднених

об’єктів.
Доцільно використовувати анкети, придатні для машинного оброблення.
Примітка 5. Ніяке оцінювання або підпорядковування не було застосовано до згаданого вище переліку основних правил.

ДОДАТОК А

ПРИКЛАДИ РЕЧОВИН (МАТЕРІАЛІВ)
ОБМЕЖЕНОГО ЗАСТОСУВАННЯ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ

ВІДПОВІДНИХ ПРАВОВИХ НОРМ (станом на 1998 р.)
Нижче подано речовини або групи речовин, на які поширюються правові норми, що впливають

на використання товарної продукції в галузі електричної та електронної промисловості. У таблиці
надано попередній огляд ситуації у деяких економічно важливих регіонах. Діапазон регулювання
обмежень для деяких застосувань до цілковитої заборони наведено з нечисленними винятками. Для
всіх обмежень і заборон установлюють межі концентрацій, які залежать від зазначених застосувань.

Споживач зобов’язаний консультуватися щодо найсучаснішого реєстру інформації
у відповідній країні.

Таблиця А.1 — Речовини обмеженого застосування

 Обмежені в 

 ЄС Японії США 

Азбест Так Так Так 
Кадмій та його сполуки Так Ні Так 
Хлорований фторований вуглеводень  (CFCs) Так Так Так 
Ртуть (в електричних батарейках) Так Ні 

(VIC*) 
Так 

Поліхлордифеніли та терфеніли (PCBs та PCTs) Так Так Так 
Полібромдифеніли та дифенілові ефіри (PBBs і PBDEs) Ні 

 (VIC*) 
Ні 

 (VIC*) 
Ні 

 (VIC*) 
* VIC = Виробничі зобов’язання добровільної дії — не використовувати цих речовин. 

 

ДОДАТОК В

ПРИКЛАДИ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ДЕКЛАРУВАННЯ
НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН

Речовини, які відповідають наведеним нижче критеріям, можуть міститися в анкетах декла-
рування матеріалів.
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Таблиця В.1 — Можливі критерії

Код УКНД 13.020.60; 29.020; 31.020

Ключові слова: анкета декларування матеріалів, критерії, настанова, небезпечні речовини,
основні правила побудови, процедура розроблення, речовини обмеженого застосування.

Небезпечні для здоров’я Канцерогенні, мутагенні, токсичні для репродукування (CMR) 
Високотоксичні або постійно токсичні 
Легкоперетворювані в CMR-речовини або токсичні речовини* 
Що спричинюють підвищену чутливість (алергію) 
Радіоактивні 

Небезпечні для довкілля Що забруднюють воду 
Стійкі + біологічно накопичувані 
Що сприяють глобальному потеплінню 
Озоноруйнівні 
Що спричинюють окислення 
Що спричинюють забруднення та зараження ґрунтів 

* Без сумніву, мають  на увазі, що перетворення речовин у цій групі виникають за умов (наприклад, температу-
ри) поблизу виконання технологічних операцій або за робочих режимів. Прикладом є утворення багатогалогенних діок-
синів (хімічним) обробленням термопластичних формувальних сумішей, що містять добавки, які належать до цієї групи. 

 
ДОДАТОК С

ПРИКЛАДИ ЙМОВІРНИХ КРИТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ І ЧАСТИН
Декларуючи небезпечні речовини, можна зосередити увагу на деяких компонентах або час-

тинах виробу, які іноді потрібно видаляти й вибірково обробляти для безпечного оновлення та еко-
логічно прийнятного утилізування (знищення) таких виробів, як:

— конденсатори і перетворювачі;
— реле й вимикачі;
— газорозрядні (розрядні) лампи;
— батареї та акумулятори;
— діоди, ректифікатори і частини з фотопровідними шарами;
— електронно-променеві трубки;
— дисплеї;
— незаймисті пластмасові кожухи.
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