Ako predložiť/vytvoriť

Ďalšie informácie

oznámenie?

Internetové stránky agentúry ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles

Existujú dve možnosti, ako môžete predložiť svoje
oznámenie: prostredníctvom webového formulára
alebo prostredníctvom nástroja REACH-IT (s
použitím aplikácie IUCLID).
Webový formulár sa odporúča všetkým
oznamovateľom, najmä tým, ktorí nie sú
oboznámení s aplikáciou IUCLID.Musíte si
vytvoiť konto v nástroji REACH-IT a potom podľa
pokynov vo webovom formulári vyplniť a predložiť
oznámenie.
Ak dávate prednosť aplikácii IUCLID, oznámenie
môžete vytvoriť vo verzii 5.4, ktorú si môžete
bezplatne prevziať na webovej stránke IUCLID 5.
Oznámenie potom predložíte prostredníctvom
nástroja REACH-IT. V príručke na predkladanie
údajov (časť 20) sú uvedené podrobné a názorné
rady ako úspešne vytvoriť oznámenie v aplikácii
IUCLID.

Ako predložiť oznámenie
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Zoznam kandidátskych látok
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Usmernenia k požiadavkám pre látky vo výrobkoch
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Nariadenie REACH, pozri článok 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:SK:HTML
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Oznamovanie látok
vzbudzujúcich veľmi veľké
obavy vo výrobkoch
Zákonná povinnosť pre dovozcov a
výrobcov výrobkov v EÚ

Výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ako je nábytok,
stavebné výrobky a oblečenie, musia za určitých
podmienok informovať agentúru ECHA, ak ich
výrobok obsahuje niektorú látku zo zoznamu
kandidátskych látok (látku vzbudzujúcu veľmi veľké
obavy).

Môžete byť oslobodený od

Čo treba pri predkladaní

oznamovacej povinnosti?

oznámenia zohľadniť?

Spoločnosti nie sú povinné predkladať oznámenie, ak::

Zoznam kandidátskych látok je zoznam látok, ktoré
sú v EÚ oficiálne označené ako látky vzbudzujúce
veľmi veľké obavy z dôvodu ich vlastností, ktoré
predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie
a/alebo zdravie ľudí.

• môžu vylúčiť expozíciu ľudí alebo životného
prostredia za bežných alebo primerane
predpokladaných podmienok používania vrátane
likvidácie,
• látka už bola zaregistrovaná na dané použitie.

Kto je povinný predkladať
oznamenie?

Pripraviť riadnu dokumentáciu o vylúčení expozície
alebo zistiť, či použitie látky už bolo registrované,
však môže trvať dlhšie a/alebo byť nákladnejšie než
príprava a predloženie oznámenia.

Obsahuje môj výrobok látku zo zoznamu
kandidátskych látok?
Existujú rôzne spôsoby, ako výrobcovia a dovozcovia
môžu zistiť, či ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu
kandidátskych látok.V mnohých prípadoch môžu
túto informáciu získať od účastníkov vo svojom
dodávateľskom reťazci.Viac informácií možno nájsť
v kapitole 5 Usmernení k požiadavkám pre látky vo
výrobkoch.

Oznámenie sú povinní predložiť výrobcovia a/alebo
dovozcovia, ak sú splnené obe tieto podmienky:
• výrobky, ktoré vyrábajú a/alebo dovážajú v
celkovom množstve nad 1 tonu na výrobcu/
dovozcu ročne, obsahujú látku zo zoznamu
kandidátskych látok,
• látka je prítomná v týchto výrobkoch v
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Kedy treba predložiť
oznámenie?
Oznámenie látok vo výrobkoch sa má predložiť
najneskôr šesť mesiacov od zaradenia látky
do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam
kandidátskych látok sa bežne aktualizuje dvakrát
ročne, a to v júni a decembri.
Výrobcom a dovozcom sa odporúča oznámenie
aktualizovať, ak došlo k zmenám v údajoch, ktoré
v ňom uviedli.Príkladmi takýchto zmien môžu
byť:zmena hmotnostného pásma, výroba/dovoz iných
výrobkov obsahujúcich rovnakú látku vzbudzujúcu
veľmi veľké obavy (napr. s iným použitím) atď.

Aké množstvo látky zo zoznamu kandidátskych látok
obsahuje môj výrobok?
Keď výrobca alebo dovozca určí, že jeho výrobok
obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok,
musí následne zisitiť jej koncetráciu vo výrobku a
určiť, či dosahuje prah 0,1 %.Pokiaľ výrobok obsahuje
viacero rôznych zložiek, koncentrácia by sa mala
vypočítať pre výrobok tak, ako je vyrobený alebo
ako sa dováža.To znamená, že ak ide o dovezený
automobil, koncentrácia sa môže vypočítať pre celý
automobil.Ak sa dováža ozdobný kryt kolesa, mala by
sa vypočítať koncentrácia v tomto kryte.
V časti 4.4 Usmernení k požiadavkám pre látky vo
výrobkoch podľa nariadenia REACH sa uvádzajú
ďalšie vysvetlenia a príklady ako postupovať.
Ak celkové množstvo látky v dovezených alebo
vyrobených výrobkoch (s obsahom nižším ako 0,1 %
látky) je väčšie ako 1 tona na výrobcu alebo dovozcu
ročne, malo by sa predložiť oznámenie.
Čo ešte treba vedieť?
Ďalším dôležitým údajom, ktorý treba zahrnúť do
dokumentácie k oznámeniu, je typ výrobku, funkcia
látky vo výrobku a opis použitia výrobku.

