Kuidas esitada teadet?

Lisateave

Teate saate esitada kahte moodi: veebivormil või
REACH-ITi kaudu (kasutades IUCLIDi).

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

Veebivormi soovitatakse kõikidele kasutajatele,
eelkõige neile, kes ei ole IUCLIDi kasutamisega
tuttavad.Teil tuleb luua REACH-ITi konto, seejärel
täita juhiseid järgides veebivorm ning esitada
teade.
Soovitatav on esitada teade IUCLIDi tarkvara abil
(versioon 5.4), mille saab tasuta alla laadida IUCLID
5 veebilehelt.Seejärel 4esitage teade REACHITi kaudu.Andmete esitamise juhendis (osa 20)
on IUCLIDi kaudu teate esitamise üksikasjalik ja
näitlikustatud juhis.

Kuidas esitada teadet
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Kandidaatainete loetelu
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Toodetes sisalduvate ainete nõuete juhend
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
REACH-määrus, vt artikkel 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:ET:HTML
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Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel.

Toodetes sisalduvatest väga
ohtlikest ainetest teatamine
Toodete ELi importijate ja tootjate
seaduslik kohustus

Selliste toodete nagu mööbel, ehitusmaterjalid
ja rõivad tootjad peavad teatud tingimustel
teatama ECHA-le, kui nende tooted sisaldavad
kandidaatainete loetellu kantud aineid (väga
ohtlikke aineid).
Kandidaatainete loetelus on ained, mis on Euroopa
Liidus ametlikult tunnistatud väga ohtlikuks nende
keskkonnale ja/või inimtervisele ohtlike omaduste
tõttu.

Kes peavad ainetest teatama?
Teatama peavad tootjad ja/või importijad, kui on
täidetud mõlemad järgmised tingimused:
• kandidaatainete loetellu kantud aine sisaldub
toodetes, mida toodetakse ja/või imporditakse
rohkem kui üks tonn aastas tootja/importija
kohta
• aine kontsentratsioon tootes on suurem kui 0,1
massiprotsenti.
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Kas olete vabastatud

Millega tuleb teadet esitades

teatamiskohustusest?

arvestada

Ettevõtted ei pea teadet esitama, kui:

Kas minu toode sisaldab mõnda kandidaatainete
loetelu ainet?
Tootjad ja importijad saavad erineval viisil kindlaks
teha, kas nende toode sisaldab kandidaatainete
loetellu kantud ainet.Paljudel juhtudel saab sellist
teavet tarneahelas osalejatelt.Lisateavet toodetes
sisalduvate ainete nõuete kohta leiab selle juhendi 5.
peatükist.

• aine tavapärastel või mõistlikult
prognoositavatel kasutustingimustel, sh
kõrvaldamisel, on välistatud inimeste ja
keskkonna kokkupuude ainega
• aine on selleks kasutusalaks juba registreeritud.
Kokkupuute välistamise nõuetekohane
dokumenteerimine või väljaselgitamine, kas aine
on kasutusalaks juba registreeritud, võib aga
osutuda ajamahukamaks ja/või kulukamaks kui
teate koostamine ja esitamine.

Millal tuleb teade esitada?
Toodetes sisalduvatest ainetest tuleb
teatada hiljemalt 6 kuud pärast aine kandmist
kandidaatainete loetellu.Kandidaatainete loetelu
uuendatakse tavaliselt kaks korda aastas - juunis ja
detsembris.
Tootjatel ja importijatel soovitatakse teadet
uuendada, kui esitatud teabesse on vaja teha
muudatusi.Sellised muudatused võivad olla näiteks
järgmised: kogusevahemik tonnides on muutunud,
toodetakse/imporditakse sama väga ohtlikku
ainet sisaldavaid, aga erinevaid (nt eri kasutusega)
tooteid jne.

Mis koguses sisaldab minu toode kandidaatainete
loetelu ainet?
Kui tootjad ja importijad on kindlaks teinud, et nende
toode sisaldab kandidaatainete loetelu ainet, tuleb
kindlaks teha, kas aine kontsentratsioon tootes
ületab 0,1% künnise.Kui toode koosneb mitmest
osast, tuleb aine kontsentratsioon arvutada
toodetava või imporditava toote kohta tervikuna.
See tähendab, et kui imporditakse sõiduk, tuleb
arvutada aine kontsentratsioon terve sõiduki
kohta.Kui imporditakse ilukilp, tuleb arvutada aine
kontsentratsioon ilukilbis.
Toodetes sisalduvate ainete nõuete juhendi punktis
4.4 on lisateave ja näited selle kohta, kuidas toimida.
Kui aine kogus imporditavates või toodetavates
toodetes (aine kontsentratsioon rohkem kui 0,1%)
on kokku üle 1 tonni tootja või importija kohta
aastas, tuleb esitada teade.
Mida ma pean veel teadma?
Muu tähtis teave, mis tuleb teate toimikus esitada,
on toote liik, aine funktsioon tootes ja toote
otstarbe kirjeldus.

