Hvordan indsender/

Yderligere oplysninger

foretager du en anmeldelse?

ECHA's websted
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles

Der er to muligheder for at indsende din
anmeldelse:via en webformular eller via REACH-IT
(ved anvendelse af IUCLID).
Webformularen anbefales til alle anmeldere og
især dem, der ikke er bekendt med IUCLID.Du skal
oprette en REACH-IT-konto og følge instrukserne
i webformularen for at udfylde og indsende
anmeldelsen.
Hvis det foretrækkes, kan anmeldelsen i stedet
foretages ved hjælp af IUCLID-softwaren (version
5.4), som kan downloades gratis fra IUCLID
5-webstedet.Dernæst indsendes den via REACH-IT.
Vejledningen i dataindsendelse (del 20) indeholder
detaljeret og illustrativ hjælp til udfyldelse af
anmeldelsen i IUCLID.

Sådan indsendes en anmeldelse
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Kandidatliste
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Vejledning om krav til stoffer i artikler
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
REACH-forordningen, se artikel 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Anmeldelse af særligt
problematiske stoffer
(SVHC) i artikler
Juridisk forpligtelse for importører og
producenter af artikler i EU

Producenter og importører af artikler såsom
møbler, byggevarer og beklædning skal, under
visse betingelser, underrette ECHA, hvis deres
artikler indeholder et stof fra kandidatlisten
(særligt problematisk stof).
Kandidatlisten er en liste over stoffer, der i EU er
officielt identificeret som særligt problematiske
på grund af deres farlige egenskaber for miljøet
og/eller menneskers sundhed.

Hvem skal anmelde?
Anmeldelsen er obligatorisk for producenter og/eller
importører, hvis begge de følgende betingelser er
opfyldt:
• Stoffet fra kandidatlisten er til stede i de
artikler, de fremstiller og/eller importerer, i
en samlet mængde på >1 ton pr. producent/
importør pr. år
• Stoffet er til stede i disse artikler i en
koncentration på over 0,1 vægtprocent.
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Kan du undtages fra

Det skal du overveje

anmeldelse?

i forbindelse med

Virksomheder er ikke forpligtet til at indsende en
anmeldelse, hvis:
• de kan udelukke menneskers og miljøets
eksponering under normale eller rimeligt
forudsigelige anvendelsesbetingelser, herunder
bortskaffelse
• stoffet allerede er registreret til den
pågældende anvendelse.
Det kan imidlertid vise sig at være mere
tidskrævende og/eller dyrere at dokumentere, at
eksponering er udelukket, eller at finde ud af, om
anvendelsen allerede er registreret, end det er at
udarbejde og indsende anmeldelsen.

Hvornår skal der foretages en
anmeldelse?
Anmeldelsen af stoffer i artikler skal foretages
senest seks måneder efter, at stoffet er blevet
optaget på kandidatlisten.Kandidatlisten
ajourføres normalt to gange om året, i juni og
december.
Producenter og importører rådes til at ajourføre
deres anmeldelse, hvis der er sket ændringer
i forhold til de oplysninger, de har angivet.
Eksempler på sådanne ændringer er:ændring
af mængdeintervallet, produktion/import af
forskellige artikler, der indeholder det samme
særligt problematiske stof (med f.eks. forskellige
anvendelser) osv.

anmeldelsen
Indeholder min artikel et stof fra kandidatlisten?
Der er forskellige måder, hvorpå producenter
og importører kan finde ud af, om et stof fra
kandidatlisten er til stede i deres artikel.I mange
tilfælde kan de få disse oplysninger fra aktørerne i
deres forsyningskæde.Yderligere oplysninger findes
i kapitel 5 i vejledningen om krav til stoffer i artikler.
Hvor meget af stoffet fra kandidatlisten indeholder
min artikel?
Når producenter og importører har konstateret,
at deres artikel indeholder et stof, der er optaget
på kandidatlisten, skal stoffets koncentration i
artiklen undersøges med henblik på at bestemme,
om tærsklen på 0,1 % er nået.Hvis artiklen har flere
forskellige komponenter, skal koncentrationen
beregnes i forhold til den fremstillede eller
importerede artikel.Hvis det for eksempel er en bil,
der importeres, skal koncentrationen i hele bilen
således beregnes.Hvis det er en hjulkapsel, der
importeres, er det koncentrationen i hjulkapslen, der
skal beregnes.
Afsnit 4.4 i REACH-vejledningen om krav til stoffer
i artikler indeholder yderligere forklaring og
eksempler på, hvordan anmeldelsen foretages.Hvis
den samlede mængde af stoffet i de importerede
eller fremstillede artikler (indeholdende >0,1 % af
stoffet) er >1 ton pr. producent eller importør pr. år,
skal der indsendes en anmeldelse.
Hvad skal jeg ellers vide?
Andre vigtige oplysninger, der skal angives i
anmeldelsesdossieret er artiklens type, stoffets
funktion i artiklen og en beskrivelse af artiklens
anvendelse.

