Как да подадете/направите
нотификация?
Има две възможности за подаване на
нотификация:чрез уеб формуляр или чрез
REACH-IT
(посредством IUCLID).
Препоръчваме на всички нотифициращи и
особено на тези, които не са добре запознати
с IUCLID, да използват уеб формуляра.Трябва
да създадете профил в REACH-IT и след това
да следвате указанията в уеб формуляра за
попълване и подаване на нотификацията.
Ако предпочитате, можете вместо по този начин
да направите нотификацията чрез софтуера
IUCLID (версия 5.4), който можете да изтеглите
безплатно от уеб страницата на IUCLID 5.След
това трябва да я подадете чрез REACH-IT.
Ръководството за подаване на данни (Част 20)
предоставя подробна и илюстративна помощ за
успешно създаване на нотификацията в IUCLID.

Допълнителна информация
Уебсайт на ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/
candidate-list-substances-in-articles/notification-ofsubstances-in-articles

Как да подадете нотификация
http://echa.europa.eu/support/dossier-submissiontools/reach-it/notifying-substances-in-articles
Списък на кандидат-веществата
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Ръководство за изискванията към вещества в
изделия
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Регламент REACH, вижте член 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи
източникът.

Нотификация на
вещества, пораждащи
сериозно безпокойство
(SVHC), в изделия
Законово задължение за вносители и
производители на изделия в ЕС

Производителите и вносителите на изделия,
например мебели, продукти за строителството
и дрехи, трябва при определени условия да
нотифицират ECHA, ако в техните изделия се
съдържа някое вещество от списъка на кандидатвеществата (вещество, пораждащо сериозно
безпокойство).
Списъкът на кандидат-веществата представлява
списък с вещества, които са идентифицирани
официално в ЕС като пораждащи сериозно
безпокойство поради опасните си свойства, свързани
с околната среда и/или човешкото здраве.

Кой трябва да нотифицира?
Нотификацията е задължителна за производители
и/или вносители, ако са изпълнени следните две
условия:
• съдържанието на веществото от списъка на
кандидат-веществата в произвежданите и/или
внасяни от тях изделия превишава общо 1 тон
годишно на производител/вносител.
• в тези изделия веществото е налично в
концентрации над 0,1 % (тегловни).
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Можете ли да бъдете
освободени от
нотификация?
Дружествата не са длъжни да подават нотификация,
ако:
• могат да изключат експозицията на хора и на
околната среда по време на нормални или
разумно предвидими условия на употреба,
включително при унищожаване;
• веществото вече е регистрирано за тази употреба.
Може да се окаже обаче, че правилното
документиране на изключването на експозицията
или установяването, че тази употреба вече е
регистрирана, изискват повече време и/или
разходи отколкото подготовката и подаването на
нотификацията.

Кога да се извърши
нотификацията?
Нотификацията за вещества в изделията трябва
да се извърши най-късно 6 месеца, след като
веществото е включено в списъка на кандидатвеществата.Този списък на кандидат-веществата
обикновено се актуализира два пъти годишно, през
юни и през декември.
Съветваме производителите и вносителите да
актуализират нотификацията, ако има промени
в информацията, която са включили.Примери за
такива промени са:промяна в тонажната група,
производството/вноса на различни изделия,
съдържащи същото SVHC (например с различна
употреба), и т.н.

Какво трябва да
вземете предвид при
нотификацията

Съдържа ли изделието вещество от списъка на
кандидат-веществата?
Има различни начини, по които производителите
и вносителите могат да установят дали дадено
вещество, включено в списъка на кандидатвеществата, се съдържа в тяхното изделие.В много
случаи те могат да получат тази информация от
участниците в тяхната верига на доставка.За повече
информация можете да направите справка в глава 5
от Ръководството относно изискванията за веществата
в изделия.
Какво количество от веществото от списъка на
кандидат-веществата се съдържа в изделието?
След като производителите и вносителите установят,
че тяхното изделие съдържа вещество, включено
в списъка на кандидат-веществата, следващият
проблем, който трябва да решат, е неговата
концентрация в изделието, за да определят дали
е достигната праговата стойност от 0,1%.Ако
изделието съдържа няколко различни компонента,
концентрацията трябва да бъде изчислена по
отношение на изделието така, както е произведено или
внесено.Това означава, че ако се внася автомобил,
трябва да се изчисли концентрацията в целия
автомобил.Ако се внася тас за автомобил трябва да се
изчисли концентрацията в таса.
В раздел 4.4 от Ръководството относно изискванията
за веществата в изделия на REACH ще намерите
допълнителни обяснения и някои примери за това,
как трябва да се действа.Ако общото количество
на веществото във внасяните и/или произвеждани
изделия (съдържащи повече от 0,1 % от веществото)
надвишава 1 тон на производител или вносител на
година, трябва да се подаде нотификация.
Какво друго трябва да знам?
Друга важна информация, която трябва да бъде
включена в досието за нотификация, е типът на
изделието, функцията на веществото в него и
описание на употребата на изделието.

