Hur lämnar man in/gör en

Mer information

anmälan?

Echas webbplats
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/
reach/candidate-list-substances-in-articles/
notification-of-substances-in-articles

Det finns två möjligheter att lämna in en anmälan:
via ett webbformulär eller via REACH-IT (med hjälp
av IUCLID).
Webbformuläret rekommenderas för alla anmälare,
särskilt för dem som inte är bekanta med IUCLID.
Du måste skapa ett konto i REACH-IT och sedan
följa anvisningarna i webbformuläret för att fylla i
och lämna in anmälan.
Om du föredrar det kan du i stället göra anmälan
med hjälp av programmet IUCLID (version 5.4), som
går att ladda ned kostnadsfritt från webbsidan för
IUCLID 5.Därefter lämnas anmälan in via REACHIT.I Handbok för inlämning av data (del 20) finns
detaljerad information med åskådliggörande bilder
som stöd för att göra en anmälan i IUCLID.

Lämna in en anmälan
http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/notifying-substancesin-articles

Anmälan av ämnen
som inger mycket stora
betänkligheter (SVHCämnen) i varor

Kandidatförteckningen
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_
process/candidate_list_table_en.asp

Rättslig skyldighet för importörer och
producenter av varor i EU

Vägledning om krav för ämnen i varor
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.
php?file=articles_en
Reach-förordningen, se artikel 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.
do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
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Kopiering tillåten med angivande av källan.

Producenter och importörer av varor såsom
möbler, byggprodukter och kläder måste under
vissa förhållanden anmäla till Echa om ett ämne
som finns upptaget i kandidatförteckningen (med
ämnen som inger mycket stora betänkligheter)
ingår i deras varor.

Kan man bli undantagen från

Vad behöver man tänka på

anmälan?

vid anmälan?

Företag behöver inte göra någon anmälan om:

Kandidatförteckningen är en lista med ämnen som
EU officiellt har identifierat och som inger mycket
stora betänkligheter på grund av deras farliga
egenskaper för miljön och/eller människors hälsa.

• Det går att utesluta att människor och
miljö exponeras vid normala eller rimligen
förutsebara användningsförhållanden, inklusive
bortskaffande.
• Ämnet är redan registrerat för den aktuella
användningen.

Innehåller min vara ett ämne som finns i
kandidatförteckningen?
Producenter och importörer kan använda olika
metoder för att ta reda på om ett ämne som finns
upptaget i kandidatförteckningen ingår i deras
vara.Ofta kan de få den uppgiften från aktörer i sin
distributionskedja.Mer information finns i kapitel 5
av Vägledning om krav för ämnen i varor.

Vem måste anmäla?
Anmälan är obligatorisk för producenter och/
eller importörer om båda de följande villkoren är
uppfyllda:
• Det ämne som finns i kandidatförteckningen
ingår i varorna som produceras och/eller
importeras med sammanlagt mer än 1 ton per
producent/importör per år.
• Ämnet ingår i varorna i en koncentration över
0,1 % (viktprocent).
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Anmälan av ämnen i varor ska göras senast
6 månader efter att ett ämne har införts i
kandidatförteckningen.Kandidatförteckningen
uppdateras normalt två gånger per år, i juni och
december.

Hur mycket av ämnet i kandidatförteckningen
innehåller min vara?
När producenter och importörer har fastställt att
deras vara innehåller ett ämne som finns upptaget
i kandidatförteckningen är nästa steg att fastställa
i vilken koncentration ämnet ingår i varan och
avgöra om den når gränsen på 0,1 %.Om varan har
flera komponenter ska koncentrationen beräknas
i förhållande till varan så som den produceras eller
importeras.Detta innebär att om det är en bil som
importeras kan koncentrationen beräknas för
hela bilen.Om det är en navkapsel till en bil som
importeras är det koncentrationen i navkapseln som
ska beräknas.

Producenter och importörer rekommenderas att
uppdatera anmälan om den information de har tagit
med i den ändras.Exempel på sådana ändringar kan
vara bland annat förändringar av mängdintervall
eller produktion/import av andra varor som
innehåller samma SVHC-ämne (t.ex. med en annan
användning).

I avsnitt 4.4 av REACH-vägledningen om krav för
ämnen i varor finns en närmare förklaring och några
exempel på hur man går till väga.Om den totala
mängden av ämnet i importerade eller producerade
varor (som innehåller mer än 0,1 % av ämnet) är mer
än 1 ton per producent eller importör per år måste
en anmälan lämnas in.

Det kan dock vara mer tidskrävande och/eller
kostsamt att dokumentera tillräckligt väl att
exponering är utesluten eller att ta reda på om
ämnet redan är registrerat än att sammanställa
och lämna in anmälan.

När ska anmälan göras?

Vad mer behöver jag veta?
Andra viktiga uppgifter som ska ingå i anmälan
är typen av vara, ämnets funktion i varan och en
beskrivning av varans användning.

