Miten ilmoitus toimitetaan/
tehdään?
Ilmoituksen toimittamisessa on kaksi
mahdollisuutta:verkkolomakkeella tai REACH-ITpalvelun kautta
(IUCLID-työkalua käyttämällä).
Verkkolomaketta suositellaan kaikille
ilmoittajille, erityisesti niille, joille IUCLID ei ole
tuttu.Sinun on luotava REACH-IT-tili ja sitten
täytettävä ja toimitettava ilmoitus seuraamalla
verkkolomakkeen ohjeita.
Haluttaessa ilmoitus voidaan myös tehdä
IUCLID-ohjelmistolla (versio 5.4), joka voidaan
ladata ilmaiseksi IUCLID 5 -verkkosivulta.Sen
jälkeen se lähetetään REACH-IT-palvelun kautta.
Tietojen toimittamista koskevan oppaan osassa
20 on yksityiskohtaiset ja havainnolliset ohjeet

Muuta tietoa
Euroopan kemikaaliviraston verkkosivusto
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles
Ilmoituksen lähettäminen
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Ehdokasluettelo
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat
ohjeet
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
REACH-asetus, katso 7 artikla
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Ilmoitus erityistä huolta
aiheuttavista aineista
esineissä
EU:n alueella toimivien esineiden
valmistajien ja maahantuojien
oikeudelliset velvollisuudet

Esineiden, kuten huonekalujen, rakennustuotteiden
ja vaatteiden valmistajien ja maahantuojien täytyy
tietyin ehdoin ilmoittaa kemikaalivirastolle, mikäli
jokin ehdokasluettelon aine (erityistä huolta
aiheuttava aine) sisältyy esineeseen.
Ehdokasluettelo on luettelo aineista, jotka on
EU:ssa virallisesti määritetty erityistä huolta
aiheuttaviksi aineiksi niiden ympäristön ja/
tai ihmisten terveyden kannalta vaarallisten
ominaisuuksien vuoksi.

Kenen täytyy ilmoittaa?
Ilmoittaminen on pakollista valmistajille ja/tai
maahantuojille, jos molemmat seuraavista ehdoista
täyttyvät:
• heidän valmistamansa ja/tai maahantuomansa
esineet sisältävät ehdokasluettelon ainetta
yhteensä yli tonnin valmistajaa/maahantuojaa
kohden vuodessa
• aineen pitoisuus esineissä on enemmän kuin 0,1
painoprosenttia.
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Voitko saada vapautuksen

Mitä on otettava huomioon

ilmoituksesta?

ilmoitettaessa

Yritysten ei tarvitse toimittaa ilmoitusta, jos:

Sisältääkö esineeni ehdokasluettelon aineen?
On eri tapoja, joilla valmistajat ja maahantuojat
voivat selvittää, sisältyykö esineeseen
ehdokasluettelon aine.Monissa tapauksissa he
voivat saada nämä tiedot toimitusketjun toimijoilta.
Lisätietoja on esineissä olevien aineiden vaatimuksia
koskevien ohjeiden luvussa 5.

• he voivat sulkea pois ihmisten ja ympäristön
altistumisen normaaleissa tai kohtuudella
ennustettavissa käyttöolosuhteissa, hävitys
mukaan lukien
• aine on jo rekisteröity kyseiseen käyttöön.
Voi kuitenkin osoittautua ilmoituksen laatimista
ja toimittamista enemmän aikaa vieväksi ja/tai
kalliimmaksi dokumentoida pätevästi altistumisen
mahdollisuuden pois sulkeminen tai ottaa selvää,
onko käyttö jo rekisteröity.

Milloin ilmoitus tehdään?
Esineen sisältämistä aineesta on tehtävä ilmoitus
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun aine
on lisätty ehdokasluetteloon.Ehdokasluettelo
päivitetään normaalisti kahdesti vuodessa,
kesäkuussa ja joulukuussa.
Valmistajia ja maahantuojia kehotetaan
päivittämään ilmoitus, jos ilmoituksen sisältämät
tiedot ovat muuttuneet.Esimerkkejä tällaisista
muutoksista ovat:muutokset tonnimäärässä,
samaa erityistä huolta aiheuttavaa ainetta
sisältävien eri esineiden valmistus/maahantuonti
(esimerkiksi eri käyttöihin) jne.

Kuinka paljon ehdokasluettelon ainetta esine
sisältää?
Kun valmistaja tai maahantuoja on varmistanut, että
esine sisältää ehdokasluettelon ainetta, seuraavaksi
on selvitettävä, ylittääkö sen pitoisuus 0,1 %:n
kynnyksen.Jos esineessä on useita eri osia, pitoisuus
täytyy selvittää suhteessa esineeseen sellaisena
kuin se valmistetaan tai tuodaan maahan.Tämä
tarkoittaa, että autoa maahan tuotaessa voidaan
laskea koko auton pitoisuus.Jos maahan tuodaan
auton pölykapseli, täytyy laskea pölykapselin
pitoisuus.
Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevien
REACH-toimintaohjeiden osassa 4.4 annetaan
lisäohjeita ja joitakin esimerkkejä menettelystä.
Jos aineen kokonaismäärä maahantuodussa tai
valmistetussa esineessä (joka sisältää ainetta >0,1
%) ylittää 1 tonnin valmistajaa tai maahantuojaa
kohden vuodessa, ilmoitus täytyy tehdä.
Mitä muuta on tiedettävä?
Muita ilmoitukseen sisällytettäviä tärkeitä tietoja
ovat esineen tyyppi, aineen tehtävä esineesssä ja
kuvaus aineen käytöstä.

