Jak przedłożyć zgłoszenie/
dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenie można przedłożyć na dwa sposoby:
za pośrednictwem formularza kontaktowego
webform lub za pośrednictwem systemu REACH-IT
(korzystając z narzędzia IUCLID).
Korzystanie z formularza webform zaleca się
wszystkim zgłaszającym, w szczególności tym,
którzy nie znają narzędzia IUCLID. Należy
stworzyć konto w systemie REACH-IT, a następnie
postępować zgodnie z instrukcjami w formularzu
webform opisującymi, jak go wypełnić i jak
przedłożyć zgłoszenie.
W przypadku wybrania innej możliwości zgłoszenie
może być dokonane za pośrednictwem programu
IUCLID (wersja 5.4), który może być pobrany
bezpłatnie ze strony internetowej IUCLID 5.
Następnie zgłoszenie zostanie przedłożone za
pośrednictwem systemu REACH-IT. Podręcznik
przedkładania danych (część 20) dostarcza
szczegółowych i obrazowych wytycznych w celu
udanego przeprowadzenia zgłoszenia w IUCLID.

Dodatkowe informacje
Strona internetowa ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles
Jak przedłożyć zgłoszenie
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Lista kandydacka
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Poradnik na temat wymogów dotyczących
substancji w wyrobach
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Rozporządzenie REACH, zob. art. 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:PL:HTML
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Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła.

Zgłaszanie substancji
stanowiących bardzo duże
zagrożenie (SVHC) w
wyrobach
Zobowiązanie prawne importerów i
producentów wyrobów w UE

Producenci i importerzy wyrobów takich jak meble,
materiały budowlane i odzież muszą, pod pewnymi
warunkami, zawiadomić ECHA w przypadku gdy ich
wyroby zawierają jakąkolwiek substancję z listy
kandydackiej (substancję stanowiącą bardzo duże
zagrożenie).
Lista kandydacka zawiera substancje oficjalnie
uznane w UE za substancje stanowiące bardzo
duże zagrożenie z powodu ich właściwości
niebezpiecznych dla środowiska lub zdrowia
ludzkiego.

Kto ma obowiązek
przedkładania zgłoszenia?
Przedkładanie zgłoszeń jest obowiązkowe w
przypadku producentów i/lub importerów, jeśli
spełnione zostaną oba poniższe warunki:
• substancja z listy kandydackiej jest obecna
w wyrobach, które produkują lub importują w
całkowitej ilości powyżej 1 tony na jednego
producenta/importera rocznie
• substancja jest obecna w takich wyrobach w stężeniu
przekraczającym 0,1% (w ujęciu wagowym).
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Czy można być zwolnionym z
obowiązku zgłoszenia?
Firmy nie mają obowiązku zgłaszania, jeśli::

• mogą wykluczyć narażenie ludzi i środowiska,
w sytuacji przestrzegania standardowych i
przewidywalnych warunków stosowania, w tym
dotyczących unieszkodliwiania substancji
• substancja jest już zarejestrowana dla danego
zastosowania.
Jednakże odpowiednie udokumentowanie
wyjątku od narażenia lub uzyskanie informacji
dotyczącej tego, czy dane zastosowanie
zostało już zarejestrowane, mogą okazać się
bardziej czasochłonne lub kosztowne niż samo
przygotowanie i przedłożenie zgłoszenia.

Kiedy przedłożyć zgłoszenie?
Zgłaszanie substancji w wyrobach powinno być
dokonane najpóźniej 6 miesięcy po wpisaniu
substancji na listę kandydacką. Lista kandydacka
jest standardowo aktualizowana dwa razy do roku:
w czerwcu i w grudniu.
Producentom i importerom doradza się
aktualizowanie zgłoszeń, w przypadku gdy
informacje przez nich zgłoszone zmieniły się.
Przykładami takich zmian mogą być: zmiana
wielkości obrotu, produkcja/import różnych
wyrobów zawierających te same SVHC (np. z innym
zastosowaniem) itp.

Co należy brać pod uwagę
podczas przedkładania
zgłoszenia

Czy mój wyrób zawiera substancję z listy
kandydackiej?
Producenci i importerzy mogą uzyskać informacje
na temat tego, czy substancja z listy kandydackiej
wchodzi w skład ich wyrobu na różne sposoby.
W wielu przypadkach mogą oni uzyskać takie
informacje od uczestników łańcucha dostaw. Więcej
informacji dostępnych jest w rozdziale 5 Poradnika
w sprawie wymogów dotyczących substancji w
wyrobach.
Ile substancji z listy kandydackiej wchodzi w skład
mojego wyrobu?
Gdy producenci i importerzy ustalili już, że ich
wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej,
kolejną kwestią, jaką muszą rozstrzygnąć, jest
stężenie takiej substancji w wyrobie w celu
określenia, czy osiągnięty został próg wynoszący
0,1%. Jeśli wyrób składa się z kilku różnych
składników, stężenie powinno zostać obliczone
w stosunku do wyrobu w formie, w jakiej został
wyprodukowany lub importowany. Oznacza to, że
jeśli importowi podlega samochód, stężenie będzie
liczone w całym samochodzie. Jeśli importowi
podlega kołpak samochodowy, obliczane będzie
stężenie w samym kołpaku.
W sekcji 4.4 Poradnika REACH w sprawie wymogów
dotyczących substancji w wyrobach zamieszczono
dodatkowe wyjaśnienia i kilka przykładów
postępowania. Jeśli całkowita ilość substancji w
importowanych lub wyprodukowanych wyrobach
(zawierających ponad 0,1% substancji) przekracza 1
tonę na jednego producenta lub importera rocznie,
należy przedłożyć zgłoszenie.
Co jeszcze powinienem wiedzieć?
Pozostałe istotne informacje, które należy ująć w
dokumentacji zgłoszenia, obejmują typ wyrobu,
funkcję, jaką pełni substancja w wyrobie, oraz opis
zastosowania wyrobu.

