Jak předložit/podat
oznámení?
Oznámení lze předložit dvěma způsoby:
prostřednictvím webového formuláře nebo portálu
REACH-IT
(za použití nástroje IUCLID).
Webový formulář se doporučuje všem
oznamovatelům, zvláště pokud nejsou obeznámeni
s nástrojem IUCLID. Musíte si vytvořit účet na
portále REACH-IT a dále postupovat podle pokynů
na webovém formuláři, jak oznámení vyplnit a
předložit.
Pokud vám lépe vyhovuje práce v programu IUCLID,
můžete oznámení vytvořit ve verzi 5.4, kterou
si bezplatně stáhnete z webové stránky IUCLID
5. Poté se oznámení předkládá prostřednictvím
portálu REACH-IT. Podrobný a názorný postup
předkládání oznámení v nástroji IUCLID poskytuje
Příručka pro předkládání údajů (část 20).

Další informace
Webová stránka ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/
candidate-list-substances-in-articles/notification-ofsubstances-in-articles
Jak předložit oznámení
http://echa.europa.eu/support/dossier-submissiontools/reach-it/notifying-substances-in-articles
Seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV)
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Pokyny k požadavkům na látky v předmětech
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Nařízení REACH, viz článek 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do
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Oznámení látek vzbuzujících
mimořádné obavy (SVHC)
obsažených v předmětech
Zákonná povinnost dovozců a výrobců
předmětů v EU

Pokud je v předmětech, jako je nábytek, stavebniny
nebo oděvy, obsažena některá látka, která patří
do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy
XIV (látka vzbuzující mimořádné obavy), jsou jejich
výrobci či dovozci za určitých podmínek povinni tuto
skutečnost agentuře ECHA oznámit.
Do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy
XIV spadají látky, které jsou v EU vzhledem ke
své nebezpečnosti pro životní prostředí a/nebo
lidské zdraví úředně označeny jako látky vzbuzující
mimořádné obavy.

Kdo je povinen oznámení
předkládat?
Předložení oznámení je povinností výrobců a/nebo
dovozců, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

• látka spadající do seznamu látek pro případné zařazení
do přílohy XIV je v předmětech, které výrobce vyrábí
nebo dovozce dováží, obsažena v celkovém množství
přesahujícím 1 tunu na daného výrobce či dovozce za
rok,
• látka je v těchto předmětech přítomna v koncentraci
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převyšující 0,1 % (hmotnostních).

Můžeme být od oznamovací

Co musíme vzít při přípravě

povinnosti osvobozeni?

oznámení v úvahu?

Společnosti nejsou povinny oznámení podávat,
pokud:

Obsahuje náš výrobek látku spadající do seznamu
látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV?
Skutečnost, zda je v předmětu přítomna látka z
tohoto seznamu, může výrobce či dovozce zjistit
různými způsoby. V mnoha případech může tuto
informaci získat od účastníků svého dodavatelského
řetězce. Bližší informace lze nalézt v kapitole 5
Pokynů ohledně požadavků na látky v předmětech.

• mohou vyloučit expozici člověka a životního
prostředí dané látce za běžných nebo důvodně
předpokládaných podmínek použití předmětu,
včetně jeho likvidace
• látka je již pro toto použití registrována.

Oznámení o přítomnosti látky v předmětu se
podává nejpozději do 6 měsíců od data, kdy byla
látka zařazena na seznam látek pro případné
zahrnutí do přílohy XIV. Tento seznam se obvykle
aktualizuje dvakrát ročně, a to v červnu a v prosinci.

Jaké množství této látky spadající do seznamu látek
pro případné zahrnutí do přílohy XIV náš předmět
obsahuje?
Jakmile výrobce či dovozce ověřil, že předmět
obsahuje látku zařazenou na seznam, je jeho
dalším úkolem zjistit, zda koncentrace této látky v
předmětu dosahuje prahové hodnoty 0,1 %. Pokud
předmět sestává z několika různých součástí,
vypočítává se koncentrace v předmětu tak, jak je
vyroben či dovezen. Například při dovozu automobilu
lze vypočítat koncentraci v celém vozu. Pokud se
k automobilu dováží kapota, pak se vypočítává
koncentrace v kapotě.

Výrobci a dovozci jsou upozorněni, že by měli svá
oznámení aktualizovat, jestliže dojde ke změně
informací uvedených v oznámení. Takovými
změnami mohou být například: změna v rozsahu
tonáže nebo výroba či dovoz jiných předmětů
obsahujících tutéž látku vzbuzující mimořádné
obavy (např. s odlišným způsobem použití) apod.

Další výklad a několik příkladů postupu je uvedeno
v oddíle 4.4 Pokynů REACH ohledně požadavků na
látky v předmětech. Jestliže celkové množství látky
v dovážených nebo vyráběných předmětech (které
látku obsahují v koncentraci přesahující 0,1 %)
převyšují u daného výrobce nebo dovozce množství 1
tuny ročně, je nutno oznámení předložit.

Zajištění dostatečné průkaznosti, že je expozice
vyloučena nebo že je použití již registrováno, se
může ukázat jako časově náročnější a pracnější, než
vypracovat a předložit oznámení.

Kdy se oznámení podává?

Co ještě bychom měli vědět?
Mezi další důležité údaje, které je třeba v oznamovací
dokumentaci uvést, patří druh předmětu, funkce
látky v předmětu a způsob jeho použití.

