Cum se transmite o
notificare?
Există două posibilităţi de a transmite o
notificare:printr-un formular online sau prin
REACH-IT (utilizând IUCLID).
Formularul online este recomandat tuturor
notificatorilor, în special celor care nu sunt
familiarizaţi cu IUCLID. Pentru a completa şi a
transmite o notificare, este necesar să se creeze
un cont REACH-IT şi să se respecte instrucţiunile
din formularul online.
Ca alternativă, notificarea poate fi transmisă şi
prin folosirea software-ului IUCLID (versiunea 5.4)
care poate fi descărcat în mod gratuit de pe
pagina de internet a IUCLID 5.Apoi, notificarea se
transmite prin intermediul REACH-IT. Manualul
pentru transmiterea datelor (partea 20) oferă
asistenţă detaliată şi ilustrată pentru transmiterea
cu succes a notificării în IUCLID.

Informaţii suplimentare
Site-ul web al ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles
Cum se transmite o notificare
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Lista substanţelor candidate
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Ghidul cerinţelor pentru substanţele din articole
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Regulamentul REACH, a se vedea articolul 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Notificarea substanţelor
care prezintă motive de
îngrijorare deosebită (SVHC)
din articole
Obligaţii legale ale importatorilor şi
fabricanţilor de articole din UE

Fabricanţii şi importatorii de articole, cum
ar fi mobilă, produse pentru construcţii şi
îmbrăcăminte, trebuie, în anumite condiţii, să
notifice ECHA dacă articolele lor conţin substanţe
aflate pe lista substanţelor candidate (substanţe
care prezintă motive de îngrijorare deosebită).

Există posibilitatea scutirii
de la notificare?

Lista substanţelor candidate este o listă a
substanţelor care au fost în mod oficial identificate
în UE ca prezentând motive de îngrijorare
deosebită din cauza proprietăţilor lor periculoase
pentru mediu şi/sau pentru sănătatea umană.

• pot exclude expunerea persoanelor şi a mediului
în condiţii de utilizare normale sau previzibile,
inclusiv în momentul eliminării
• substanţa este deja înregistrată pentru
utilizarea respectivă.

Cine trebuie să transmită
notificări?

Totuşi, documentarea corespunzătoare a excluderii
expunerii sau identificarea unei substanţe deja
înregistrate pentru o anumită utilizare ar putea
putea să fie mai îndelungată şi mai costisitoare
decât pregătirea şi transmiterea notificării.

Notificarea este obligatorie pentru fabricanţi şi/sau
importatori dacă se îndeplinesc următoarele două
condiţii:
• substanţa inclusă în lista substanţelor candidate
se regăseşte în articolele pe care aceştia le
produc şi/sau importă în cantităţi anuale totale
care depăşesc 1 tonă pe fabricant/importator;
• substanţa se regăseşte în articolele respective
în concentraţii mai mari de 0,1 % (g/g).
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Societăţile nu sunt obligate să transmită o notificare
dacă:

Când se transmite
notificarea?
Notificarea substanţelor conţinute în articole
trebuie să se realizeze în termen de 6 luni de
la includerea substanţei pe lista substanţelor
candidate. Lista substanţelor candidate este în
mod normal actualizată de două ori pe an, în iunie şi
în decembrie.
Fabricanţilor şi importatorilor li se recomandă să
îşi actualizeze notificarea dacă informaţiile pe care
le-au prezentat s-au modificat. Exemple de astfel
de modificări:modificarea intervalului cantitativ,
fabricarea/importul de articole diferite care conţin
aceeaşi SVHC (de exemplu, cu utilizare diferită)
etc.

Elemente de care trebuie să
se ţină seama în momentul
transmiterii unei notificări
Articolul conţine o substanţă inclusă în lista
substanţelor candidate?
Există diferite modalităţi prin care fabricanţii şi
importatorii pot afla dacă o substanţă de pe lista
substanţelor candidate se regăseşte în articolul lor.
În numeroase cazuri, ei pot primi aceste informaţii
de la operatorii din lanţul lor de aprovizionare.
Pentru informaţii suplimentare, se poate consulta
capitolul 5 din Ghidul cerinţelor pentru substanţele
din articole.
Ce concentraţie din substanţa inclusă în lista
substanţelor candidate conţine articolul?
Odată ce fabricanţii şi importatorii au stabilit că
articolul lor conţine o substanţă inclusă în lista
substanţelor candidate, aceştia trebuie să identifice
concentraţia în care substanţa se găseşte în articolul
respectiv pentru a stabili dacă este atins pragul de
0,1 %. Dacă articolul are mai multe componente
diferite, concentraţia trebuie calculată în raport cu
articolul fabricat sau importat. Acest lucru înseamnă
că, în cazul unui autovehicul importat, se poate
calcula concentraţia substanţei pentru autovehiculul
respectiv în ansamblu. Dacă se importă un capac
de roată pentru un autovehicul, trebuie calculată
concentraţia din capacul de roată respectiv.
Secţiunea 4.4 din Ghidul cerinţelor REACH pentru
substanţele din articole oferă explicaţii suplimentare
şi unele exemple cu privire la modul de procedură. În
cazul în care cantitatea anuală totală de substanţă
din articolele importate sau produse (care conţin o
concentraţie >0,1 % din substanţă) depăşeşte 1 tonă
pe fabricant sau importator, trebuie transmisă o
notificare.
Ce alte informaţii sunt necesare?
Alte informaţii importante care trebuie incluse în
dosarul de notificare sunt tipul articolului, funcţia
substanţei în articol şi o descriere a utilizării
articolului.

