Kif tippreżenta/tagħmel
notifika?
Hemm żewġ possibbiltajiet kif tippreżenta
n-notifika tiegħek:permezz ta' formola web jew
permezz ta' REACH-IT (billi tuża IUCLID).
Il-formola web hija rrakkmandata għan-notifikaturi
kollha, speċjalment għal dawk li mhumiex familjari
ma' IUCLID. Jenħtieġ toħloq kont REACH-IT u
mbagħad issegwi l-istruzzjonijiet fil-formola web
biex timla u tippreżenta n-notifika.
Jekk tippreferi, n-notifika tista' minflok issir
billi tuża s-softwer IUCLID (verżjoni 5.4), li jista'
jitniżżel mingħajr ħlas mill-paġna web IUCLID 5.
Imbagħad tippreżentaha permezz ta' REACH-IT.
Il-Manwal dwar il-Preżentazzjoni tad-Dejta (Parti
20) jagħti assistenza dettaljata u illustrattiva biex
in-notifika f'IUCLID issir b'suċċess.

Aktar informazzjoni
Is-sit elettroniku tal-ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles
Kif tippreżenta notifika
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Lista tal-Kandidati
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Gwida dwar rekwiżiti għal sustanzi f’oġġetti
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Ir-regolament REACH, ara l-Artikolu 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata sakemm is-sors ikun indikat.

Notifika dwar Sustanzi ta'
Tħassib Serju Ħafna (SVHC)
f'oġġetti
Obbligu legali għal importaturi u
produtturi ta' oġġetti fl-UE

Produtturi u importaturi ta' oġġetti bħal għamara,
prodotti tal-kostruzzjoni u lbies għandhom, taħt
ċerti kondizzjonijiet, javżaw lill-ECHA jekk ikun
hemm xi sustanza mil-Lista tal-Kandidati (Sustanza
ta' Tħassib Serju Ħafna) fl-oġġetti tagħhom.

Tista' tkun eżentat min-

X'għandek tikkunsidra meta

notifika?

tkun qiegħed tinnotifika

Il-Lista tal-Kandidati hija lista ta' sustanzi li ġew
uffiċjalment identifikati fl-UE bħala ta' tħassib
serju ħafna minħabba l-karatteristiċi perikolużi
tagħhom fir-rigward tal-ambjent u/jew tas-saħħa
tal-bniedem.

Il-kumpaniji mhumiex obbligati jippreżentaw notifika
jekk:

L-oġġett tiegħi jikkontjeni sustanza mil-Lista talKandidati?
Hemm metodi differenti li bihom produtturi u
importaturi jistgħu jsiru jafu jekk sustanza inkluża
fil-Lista tal-Kandidati tkunx preżenti fl-oġġett
tagħhom. F'ħafna każijiet, jistgħu jirċievu din
l-informazzjoni minn atturi fil-katina tal-provvista
tagħhom. Il-Kapitolu 5 tal-Gwida dwar ir-rekwiżiti
għal sustanzi f'oġġetti tista' tiġi kkonsultata għal
aktar informazzjoni.

Min jeħtieġ jinnotifika?
In-notifika hija obbligatorja għal produtturi u/
jew importaturi jekk ikunu sodisfatti ż-żewġ
kondizzjonijiet li ġejjin:
• is-sustanza mil-Lista tal-Kandidati hija preżenti
fl-oġġetti li huma jipproduċu u/jew jimportaw
f'total ta' >1 tunnellata metrika waħda għal kull
produttur/importatur kull sena
• is-sustanza hi preżenti f'dawk l-oġġetti
b’konċentrazzjoni ta' aktar minn 0.1% (piż b’piż)
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• jistgħu jeskludu l-espożizzjoni tal-bnedmin u
tal-ambjent matul kondizzjonijiet normali jew
raġjonevolment prevedibbli ta' użu, inkluż ir-rimi
• is-sustanza hija diġà rreġistrata għal dak l-użu.
Jista' madankollu, jirriżulta li jieħu aktar żmien
u/jew ikun ta' spiża akbar biex l-esklużjoni talespożizzjoni tiġi ddokumentata tajjeb jew biex
jinstab jekk hijiex diġà rreġistrata, milli li tiġi
ppreparata u ppreżentata notifika.

Meta għandek tinnotifika?
In-notifika ta' sustanzi f'oġġetti għandha ssir sa
mhux aktar tard minn 6 xhur wara li s-sustanza
tkun ġiet inkluża fuq il-Lista tal-Kandidati. Il-Lista
tal-Kandidati hija normalment aġġornata darbtejn
fis-sena, f'Ġunju u f'Diċembru.
Produtturi u importaturi jingħataw il-parir li
jaġġornaw in-notifika jekk l-informazzjoni li jkunu
inkludew ikunu sarulha xi tibdiliet. Eżempji ta' dawn
il-bidliet jistgħu ikunu:bidla fil-firxa tat-tunnellaġġ,
il-produzzjoni/l-importazzjoni ta' oġġetti differenti
li jikkontienu l-istess SVHC (b'eż. użu differenti)
eċċ.

Kemm, mis-sustanza fuq il-Lista tal-Kandidati,
jikkontjeni l-oġġett tiegħi?
Hekk kif produtturi u importaturi jkunu stabbillixxew
li l-oġġett tagħhom jikkontieni sustanza inkluża
fil-Lista tal-Kandidati, il-kwistjoni li jeħtieġu
jindirizzaw minnufih hija l-konċentrazzjoni tagħha
fl-oġġett biex jiġi stabbilit jekk jintlaħaqx il-limitu
ta' 0.1%. Jekk l-oġġett ikollu diversi komponenti
differenti, il-konċentrazzjoni għandha tiġi kkalkulata
fir-rigward tal-oġġett kif prodott jew importat.
Dan ifisser li jekk tiġi importata karozza, għandha
tiġi kkalkulata l-konċentrazzjoni fil-karozza
kollha. Jekk hija importata ħubkap għal karozza,
hija l-konċentrazzjoni fil-ħubkap li għandha tiġi
kkalkulata.
It-Taqsima 4.4 tal-gwida REACH dwar ir-rekwiżiti
għal sustanzi f'oġġetti tagħti aktar spjegazzjoni u xi
eżempji dwar kif għandek tipproċedi. Jekk l-ammont
totali tas-sustanza fl-oġġetti importati jew prodotti
(li jikkontjenu >0.1% tas-sustanza) ikun ta' >1
tunnellata metrika għal kull produttur jew importatur
kull sena, għandha tiġi ppreżentata notifika.
X'għandi nkun naf aktar?
Informazzjoni importanti oħra li jenħtieġ tiġi inkluża
fid-dossier ta' notifika hija t-tip ta' oġġett, il-funzjoni
tas-sustanza fl-oġġett u deskrizzjoni tal-użu taloġġett.

