Kā iesniegt/sniegt

Papildu informācija

paziņojumu?

ECHA tīmekļa vietne
http://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/
candidate-list-substances-in-articles/notificationof-substances-in-articles

Paziņojumu var iesniegt divējādi —ar tiešsaistes
veidlapas vai REACH-IT (izmantojot IUCLID)
starpniecību.
Visiem paziņotājiem, īpaši tiem, kuri nepārzina
IUCLID, ieteicams izmantot tiešsaistes veidlapu.
Lai aizpildītu un iesniegtu pieteikumu, jums
jāizveido REACH-IT konts un tad jārīkojas atbilstoši
tiešsaistes veidlapā sniegtajiem norādījumiem.
Ja vēlaties, varat paziņojumu sniegt, izmantojot
IUCLID programmatūru (versija 5.4), ko var
lejupielādēt bez maksas no IUCLID 5 tīmekļa
lapas.Tad paziņojums tiek iesniegts ar REACH-IT
starpniecību.Datu iesniegšanas rokasgrāmatā
(20. daļā) ir ietverti sīki un paskaidrojoši
norādījumi, kas palīdzēs veiksmīgi sagatavot
paziņojumu IUCLID sistēmā.

Kā iesniegt paziņojumu
http://echa.europa.eu/lv/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Kandidātu saraksts
http://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table
Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām
izstrādājumos
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_lv
REACH regula, sk. 7. pantu
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:LV:HTML
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Pārpublicēšana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīts avots.

Paziņojums par īpaši
bīstamām vielām (SVHC)
izstrādājumos
Juridisks pienākums izstrādājumu
importētājiem un ražotājiem ES

Tādu izstrādājumu kā būvizstrādājumu un apģērba,
ražotājiem un importētājiem konkrētos apstākļos
ir jāinformē ECHA, ja to izstrādājumu sastāvā ir
kāda no kandidātu sarakstā iekļautajām vielām
(īpaši bīstama viela).

Vai jums var piemērot

Kas jāņem vērā, iesniedzot

atbrīvojumu no paziņojuma

paziņojumu

Kandidātu saraksts ir saraksts, kurā iekļautas
vielas, kas ES oficiāli atzītas kā īpaši bīstamas,
jo tām ir īpašības, kas kaitē dabai un/vai cilvēku
veselībai.

iesniegšanas?

Kam ir pienākums iesniegt
paziņojumu?
Ražotājiem un/vai importētājiem paziņojuma
iesniegšana ir obligāta, ja pastāv šādi divi apstākļi:
• to ražoto un/vai importēto izstrādājumu
sastāvā ir kandidātu sarakstā iekļauta viela
tādā daudzumā, kas kopumā vienam ražotājam/
importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu;
• vielas koncentrācija izstrādājumos pārsniedz
0,1 masas procentu.
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Uzņēmumiem nav jāiesniedz paziņojums šādos
gadījumos::
• parastos vai loģiski prognozējamos lietošanas
un arī iznīcināšanas apstākļos tie var novērst
iedarbību uz cilvēkiem un apkārtējo vidi;
• viela jau ir reģistrēta attiecīgajam lietojumam.
Tomēr iedarbības novēršanas pienācīga
dokumentēšana vai noskaidrošana, vai lietojums
jau ir reģistrēts, var izrādīties laikietilpīgāka un/vai
izmaksāt dārgāk nekā paziņojuma sagatavošana un
iesniegšana.

Kad ir jāiesniedz
paziņojums?
Paziņojums par vielām izstrādājumos jāiesniedz
ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc vielas iekļaušanas
kandidātu sarakstā.Kandidātu sarakstu parasti
atjaunina divreiz gadā — jūnijā un decembrī.
Ražotājiem un importētājiem ir ieteicams
atjaunināt paziņojumu, ja informācija, ko tie
iekļāvuši paziņojumā, ir mainījusies.Šādas izmaiņas
var būt, piemēram, tonnāžas izmaiņas, atšķirīgu
tādu izstrādājumu ražošana/importēšana, kuru
sastāvā ir tā pati SVHC (piemēram, ar atšķirīgu
lietojumu), u. c.

Vai mana izstrādājuma sastāvā ir kandidātu sarakstā
iekļautā viela?
Ir dažādi veidi, kā ražotāji un importētāji var
noskaidrot, vai to izstrādājumu sastāvā ir kandidātu
sarakstā iekļauta viela.Daudzos gadījumos tie
var saņemt šo informāciju no piegādes ķēdē
iesaistītajiem dalībniekiem.Vairāk informācijas var
uzzināt Vadlīniju par prasībām attiecībā uz vielām
izstrādājumos 5. nodaļā.
Cik lielā daudzumā kandidātu sarakstā iekļauta viela
ir mana izstrādājuma sastāvā?
Pēc tam, kad ražotāji un importētāji ir noskaidrojuši,
ka to izstrādājuma sastāvā ir kandidātu sarakstā
iekļauta viela, tiem ir jānoskaidro tās koncentrācija
izstrādājumā, lai noteiktu, vai ir sasniegts 0,1 %
slieksnis.Ja izstrādājumam ir vairākas atšķirīgas
sastāvdaļas, koncentrācija jāaprēķina attiecībā
pret izstrādājumu tādā formā, kādā tas izgatavots
vai importēts.Tas nozīmē, ka gadījumā, ja tiek
importēts automobilis, var aprēķināt koncentrāciju
visā automobilī.Ja tiek importēts automobiļa
riteņa dekoratīvais disks, jāaprēķina koncentrācija
dekoratīvajā diskā.
Plašāki paskaidrojumi un daži piemēri, kā rīkoties,
ir sniegti REACH Vadlīniju par prasībām attiecībā
uz vielām izstrādājumos 4.4. punktā.Ja vielas
kopējais daudzums importētajos vai saražotajos
izstrādājumos (kuros vielas saturs ir > 0,1 %) vienam
ražotājam vai importētājam gadā pārsniedz 1 tonnu,
ir jāiesniedz paziņojums.
Kas vēl man ir jāzina?
Vēl paziņojuma dokumentācijā jānorāda arī
izstrādājuma veids, vielas funkcija izstrādājumā un
jāiekļauj izstrādājuma lietojuma apraksts.

