Kako predložite/pripravite

Dodatne informacije

prijavo?

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

Za predložitev prijave sta na voljo dve možnosti:s
spletnim obrazcem ali prek orodja REACH-IT (z
uporabo programa IUCLID).
Spletni obrazec je priporočljiv za vse prijavitelje,
zlasti tiste, ki ne poznajo programa IUCLID.Da bi
izpolnili in predložili prijavo, morate ustvariti račun
REACH-IT in nato slediti navodilom v spletnem
obrazcu.
Če želite, lahko namesto tega pripravite prijavo z
uporabo programske opreme IUCLID (različica 5.4),
ki jo lahko brezplačno prenesete s spletne strani
IUCLID 5.Prijava se nato predloži prek orodja
REACH-IT.Priročnik za predložitev podatkov
(Del 20) vsebuje podrobna in nazorna navodila za
uspešno izdelavo prijave v programu IUCLID.

Kako predložiti prijavo
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles
Seznam kandidatnih snovi
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp
Smernice za zahteve za snovi v izdelkih
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Uredba REACH, glejte člen 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:SL:HTML
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Razmnoževanje je dovoljeno ob navedbi vira.

Prijava snovi, ki vzbujajo
veliko zaskrbljenost (SVHC),
v izdelkih
Zakonske obveznosti za uvoznike in
izdelovalce izdelkov v EU

Izdelovalci in uvozniki izdelkov, kot so pohištvo,
gradbeni izdelki in oblačila, morajo pod določenimi
pogoji obvestiti agencijo ECHA, če njihovi izdelki
vsebujejo katero koli snov s seznama kandidatnih
snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost).
Seznam kandidatnih snovi je seznam snovi, ki
so bile v EU uradno opredeljene kot snovi, ki
vzbujajo veliko zaskrbljenost zaradi svojih nevarnih
lastnosti za okolje in/ali zdravje ljudi.

Kdo mora prijaviti?
Prijava je obvezna za izdelovalce in/ali uvoznike, če
sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
• snov s seznama kandidatnih snovi je prisotna v
izdelkih, ki se izdelujejo in/ali uvažajo v skupni
količin >1 tone na leto na izdelovalca/uvoznika
• snov je v teh izdelkih prisotna v koncentraciji, ki
presega 0,1 % (masnega deleža).

Ali ste lahko izvzeti iz

Kaj morate upoštevati pri

prijave?

prijavljanju?

Podjetjem prijave ni treba predložiti, če:

Ali moj izdelek vsebuje snov s seznama kandidatnih
snovi?
Izdelovalci in uvozniki lahko na različne načine
ugotovijo, ali je v njihovih izdelkih prisotna snov s
seznama kandidatnih snovi.Mnogokrat lahko te
informacije prejmejo od udeležencev v svoji dobavni
verigi.Dodatne informacije so na voljo v poglavju 5
Smernic za zahteve za snovi v izdelkih.

• lahko izključijo izpostavljenost ljudi in okolja
pri normalnih ali razumno predvidljivih pogojih
uporabe, vključno z odstranjevanjem
• je snov že registrirana za to uporabo.
Lahko se seveda pokaže, da je zamudneje in/
ali dražje pravilno dokumentirati izključitev
izpostavljenosti ali ugotoviti, če je snov že
registrirana, kot pripraviti in predložiti prijavo.

Kdaj prijaviti?
Prijavo snovi v izdelkih je treba opraviti najpozneje
šest mesecev po tem, ko je bila snov vključena na
seznam kandidatnih snovi.Seznam kandidatnih
snovi se običajno posodablja dvakrat letno, junija in
decembra.
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Izdelovalcem in uvoznikom svetujemo, da prijavo
posodobijo, če so se podatki, ki so jih vključili,
spremenili.Primeri takšnih sprememb so
lahko:sprememba količinskega razpona, izdelava/
uvoz drugačnih izdelkov, ki vsebujejo isto snov
SVHC (npr. z različno uporabo), itd.

Koliko snovi s seznama kandidatnih snovi vsebuje
moj izdelek?
Ko so izdelovalci in uvozniki ugotovili, da njihov
izdelek vsebuje snov, ki je vključena na seznam
kandidatnih snovi, je naslednje vprašanje, ki ga
morajo obravnavati, koncentracija snovi v izdelku,
da bi določili, ali je dosežena mejna vrednost 0,1 %.
Če ima izdelek več sestavnih delov, bi bilo treba
koncentracijo izračunati v povezavi z izdelkom, kot
je bil izdelan ali uvožen.To pomeni, da se lahko pri
uvoženem avtomobilu izračuna koncentracija za
celotni avtomobil.Če je uvožen pokrov za kolesa,
bi bilo treba izračunati koncentracijo v pokrovu za
kolesa.
V poglavju 4.4 Smernic REACH o zahtevah za snovi v
izdelkih je na voljo dodatna razlaga in nekaj primerov
za nadaljevanje postopka.Če je skupna količina snovi
v uvoženih ali izdelanih izdelkih (ki vsebujejo >0,1 %
snovi) >1 tone na izdelovalca ali uvoznika na leto, je
treba predložiti prijavo.
Kaj še moram vedeti?
Druge pomembne informacije, ki jih je treba vključiti
v prijavno dokumentacijo, so vrsta izdelka, funkcija
snovi v izdelku in opis uporabe izdelka.

