Kaip parengti ir (arba)
pateikti pranešimą?
Pranešimą galima pateikti dviem būdais:naudojant
internetinę formą arba per REACH-IT (naudojant
IUCLID).
Naudoti internetinę formą rekomenduojama
visiems pranešėjams, ypač tiems, kurie nėra
susipažinę su IUCLID.Reikia susikurti REACH-IT
paskyrą ir po to, laikantis internetinėje formoje
pateikiamų nurodymų, užpildyti ir pateikti
pranešimą.
Jei pageidaujate, pranešimą galite rengti
naudodami IUCLID programinę įrangą (5.4 versija).
Ją galima nemokamai atsisiųsti iš IUCLID 5
tinklalapio.Tada jis pateikiamas per REACH-IT.
Duomenų pateikimo vadove (20 dalis) yra išsami
pagalbinė medžiaga su pavyzdžiais, kaip sėkmingai
pateikti pranešimą naudojant IUCLID.

Išsamesnė informacija
ECHA interneto svetainė
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles
Kaip pateikti pranešimą
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Kandidatinis sąrašas
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Rekomendacijos dėl gaminiuose esančioms
cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
REACH reglamentas (žr. 7 straipsnį)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Pateiktą informaciją galima atgaminti nurodžius šaltinį.

Pranešimas apie gaminiuose
esančias labai didelį
susirūpinimą keliančias
chemines medžiagas
(SVHC).
Gaminių importuotojų ir gamintojų teisinė
prievolė ES

Baldų, statybinių gaminių bei drabužių gamintojai
ir importuotojai, jei jų gaminio sudėtyje yra
kandidatinio sąrašo cheminė medžiaga (labai
didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga),
laikydamiesi tam tikrų sąlygų turi pateikti
pranešimą.
Kandidatinis sąrašas yra cheminių medžiagų,
kurios dėl savo pavojingų savybių, galinčių pakenkti
aplinkai ir (arba) žmonių sveikatai, ES pripažintos
keliančiomis labai didelį susirūpinimą, sąrašas.

Kas turi pateikti pranešimą?
Pranešimą pateikti privalo gamintojai ir (arba)
importuotojai, jei cheminė medžiaga atitinka šias abi
sąlygas:
• į kandidatinį sąrašą įtraukta cheminė medžiaga
yra gaminiuose, kurių vienas gamintojas ir (arba)
importuotojas pagamina ir (arba) importuoja
daugiau kaip 1 toną per metus;
• tų gaminių sudėtyje esančios cheminės
medžiagos koncentracija viršija 0,1 % masės
(masės %).
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Kam nereikia teikti
pranešimo apie cheminę
medžiagą?

Įmonėms teikti pranešimo apie cheminę medžiagą
nereikia, jeigu:
• cheminė medžiaga, naudojama ir pašalinama
įprastomis arba pagrįstai numatytomis
sąlygomis, nedaro poveikio žmonėms ir aplinkai;
• cheminė medžiaga jau įregistruota naudoti tuo
būdu.
Vis dėlto norint pateikti tinkamus dokumentus,
įrodančius, kad poveikio nėra, arba išsiaiškinti, ar
naudojama medžiaga jau įregistruota, gali prireikti
daugiau laiko ir (arba) išlaidų nei pranešimui
parengti ir pateikti.

Kada pateikti pranešimą?
Pranešimas apie gaminiuose esančią cheminę
medžiagą turi būti pateiktas ne vėliau kaip
per 6 mėnesius nuo tada, kai ji įtraukiama į
kandidatinį sąrašą.Kandidatinis sąrašas paprastai
atnaujinamas du kartus per metus – birželį ir
gruodį.
Gamintojai ir importuotojai turėtų pranešimą
atnaujinti, jei jų pateikta informacija pasikeičia.
Pavyzdžiui, gali pasikeistikiekio tonomis lygis,
gaminami ir (arba) importuojami skirtingi gaminiai,
kuriuose yra ta pati SVHC (bet skiriasi, pvz., jos
naudojimo būdas) ir kt.

Į ką turite atkreipti dėmesį
rengdami pranešimą

Ar mano gaminio sudėtyje yra cheminė medžiaga iš
kandidatinio sąrašo?
Išsiaiškinti, ar cheminė medžiaga, įtraukta į
kandidatinį sąrašą, yra jų gaminyje, gamintojai ir
importuotojai gali įvairiais būdais.Daugeliu atvejų jie
gali gauti šią informaciją iš tiekimo grandinės dalyvių.
Daugiau informacijos pateikiama Rekomendacijų
dėl gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms
taikomų reikalavimų 5 skyriuje.
Kiek cheminių medžiagų, įtrauktų į kandidatinį
sąrašą, yra mano gaminyje?
Kai gamintojai ir importuotojai nustato, jog
jų gaminyje yra cheminė medžiaga, įtraukta
į kandidatinį sąrašą, jie turi nustatyti ir jos
koncentraciją gaminyje, kad būtų galima įvertinti, ar
pasiekiama nurodyta 0,1 % riba.Jeigu gaminys turi
keletą skirtingų komponentų, koncentraciją reikia
apskaičiuoti pagal gaminį, kuris pagaminamas arba
importuojamas.Tai reiškia, kad jei importuojamas
automobilis, reikia apskaičiuoti koncentraciją
visame automobilyje.Jei importuojamas automobilio
stebulės dangtelis, turi būti apskaičiuojama
koncentracija jame.
REACH rekomendacijų dėl gaminiuose esančioms
cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų 4.4
skirsnyje pateikiama daugiau paaiškinimų ir praktinių
pavyzdžių. Jei bendras cheminės medžiagos kiekis
gaminamuose arba importuojamuose gaminiuose
(sudarantis daugiau nei 0,1 %) yra daugiau nei 1 tona
vienam gamintojui arba importuotojui per metus,
reikia pateikti pranešimą.
Ką dar reikia žinoti?
Pranešimo dokumentacijoje taip pat turi būti
nurodyta ši svarbi informacija: gaminio tipas,
cheminės medžiagos, esančios gaminyje, funkcija ir

