Hogyan nyújthat be/tehet

További információk

bejelentést?

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

Bejelentését két módon nyújthatja be:webes űrlap
segítségével vagy a REACH-IT-en keresztül (az
IUCLID alkalmazásával).
A webes űrlapot ajánljuk minden bejelentő
számára, különösen azoknak, akik nem ismerik
az IUCLID-t.Hozzon létre egy REACH-IT fiókot,
és kövesse a kitöltendő webes űrlapon található
utasításokat, majd küldje el a bejelentést.
Amennyiben kívánja, a bejelentést ehelyett az
IUCLID szoftver (5.4 verzió) alkalmazásával
is megteheti, amely ingyenesen letölthető az
IUCLID 5 weboldaláról.A bejelentést ezt követően
a REACH-IT-en keresztül nyújthatja be.Az
Adatbenyújtási Kézikönyv (20. rész) részletesen
bemutatja az értesítés IUCLID-ben történő sikeres
lebonyolításának menetét.

A bejelentés benyújtásának módja
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Jelöltlista
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Az árucikkekben található anyagokra vonatkozó
előírásokkal kapcsolatos iránymutatás
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
A REACH-rendelet, lásd a 17. cikket
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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A sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett.

Az árucikkekben található
különös aggodalomra
okot adó anyagok (SVHC)
bejelentése
Az Európai Unióban az árucikkek
importőreinek és előállítóinak jogi
kötelezettsége

Az olyan árucikkek előállítóinak és importőreinek,
mint a bútorok, építési termékek és ruházati
cikkek, bizonyos feltételek mellett bejelentést
kell tenniük az ECHA-hoz, ha az árucikk jelöltlistán
szereplő anyagot (különös aggodalomra okot adó
anyagot) tartalmaz.
A jelöltlista olyan anyagok listája, amelyeket az
Európai Unióban hivatalosan különös aggodalomra
okot adó anyagként azonosítottak, a környezetre
és/vagy az emberi egészségre veszélyes
tulajdonságaik miatt.

Kinek kell bejelentést
tennie?
A bejelentés a következő két feltétel teljesülése
esetén kötelező az előállítók és/vagy az importőrök
számára:
• a jelöltlistán szereplő anyag az általuk előállított
és/vagy importált árucikkben előállítónként/
importőrönként összesen évi 1 tonnát
meghaladó mennyiségben található meg
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Mentesülhet-e a bejelentési

Mit kell mérlegelnie a

kötelezettség alól?

bejelentésnél?

A vállalatok nem kötelesek bejelentést benyújtani,
ha:

Az árucikkem tartalmaz a jelöltlistán szereplő
anyagot?
Az előállítók és az importőrök különböző módokon
állapíthatják meg, hogy árucikkükben található-e
jelöltlistán szereplő anyag.Számos esetben
megszerezhetik ezt az információt az ellátási lánc
szereplőitől.További információk az árucikkekben
lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekre
vonatkozó útmutató 5. fejezetében találhatók.

• képesek kizárni, hogy az emberek és a
környezet rendes vagy ésszerűen előrelátható
felhasználási feltételek mellett ne legyen
kitéve az anyag hatásának, beleértve az
ártalmatlanítást is
• az anyagot e használat kapcsán már
regisztrálták.
Ugyanakkor időigényesebb és/vagy költségesebb
lehet az anyag hatásának való kitettség
kizárásának megfelelő dokumentációja, vagy a
használat regisztrálásának megállapítása, mint a
bejelentés elkészítése és benyújtása.

Mikor kell bejelentést
tennie?
Az árucikkekben található anyagok bejelentését
legkésőbb hat hónappal az anyag jelöltlistára való
felvételét követően kell megtenni.A jelöltlistát
rendesen évente kétszer frissítik, júniusban és
decemberben.
Az előállítóknak és az importőröknek célszerű
frissíteniük a bejelentést, amennyiben az általuk
közölt információk módosultak.Ilyen módosulások
lehetnek például:a mennyiségi tartomány
módosulása, ugyanazon különös aggodalomra
okot adó anyagot tartalmazó különböző árucikkek
előállítása/importja (például különböző használat
mellett), stb.

Milyen mennyiségben tartalmaz az árucikkem a
jelöltlistán szereplő anyagot?
Miután az előállítók és az importőrök
megállapították, hogy árucikkük tartalmaz a
jelöltlistán szereplő anyagot, a következő általuk
kezelendő kérdés az anyag koncentrációja az
árucikkben, annak megállapítása érdekében, hogy
eléri-e a 0,1%-os küszöböt.Amennyiben az árucikk
több különböző összetevőből áll, a koncentrációt
az árucikk előállított vagy importált változatára
kell kiszámítani.Ez azt jelenti, hogy amennyiben
egy autót importálnak, az egész autóban meglévő
koncentrációt lehet kiszámítani.Amennyiben egy
autó-dísztárcsát importálnak, a dísztárcsában
meglévő koncentrációt kell kiszámítani.
Az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos
követelményekre vonatkozó REACH-útmutató
4.4. fejezetében további magyarázat, valamint
a követendő eljárásra vonatkozó néhány példa
található.Amennyiben az előállított vagy importált
(az anyagot 0,1%-ot meghaladó mértékben
tartalmazó) árucikkekben az anyag előállítónként/
importőrönként összesen évi 1 tonnát meghaladó
mennyiségben található meg, bejelentést kell
benyújtani.
Mit kell még tudnom?
Az egyéb fontos információk, amelyeket a

