
SVHC látky

Notifikácia látok vo výrobkoch



Autoriza čný proces

3 fázy:

     selekcia(výber)  candidate list
     prioritizácia        prioritisation list
     autorizácia          Príloha XIV



Povinnosti
výrobcov a používate ľov látok,

ktoré sú zahrnuté
v kandidátnom zozname

(látky, ktoré môžu podlieha ť autorizácii)



Látky

Od dátumu zahrnutia látky do zoznamu:

Dodávatelia látok zo zoznamu
kandidátov  majú poskytnúť odberateľom

kartu bezpe čnostných údajov



Prípravky
Od dátumu zahrnutia látky do zoznamu:

Dodávatelia prípravkov, ktoré nie sú
klasifikované ako nebezpečné majú poskytnú ť
odberate ľom na ich požiadavku kartu
bezpečnostných údajov ak prípravok obsahuje
najmenej jednu látku z kandidátneho zoznamu a
jej individuálna koncentrácia je minimálne
0,1hm.%  pre neplynné prípravky a minimálne
0.2 obj.% pre plynné prípravky



Výrobky (articles)

Od dátumu zahrnutia l átky do zoznamu:

Dodávatelia výrobkov, ktoré obsahujú látky zo
zoznamu kandidátov v koncentrácii nad 0.1hm%
musia poskytnú ť dostato čné inform ácie,
ktoré majú k dispozícii,  ich odberate ľom
alebo na požiadanie ich zákazníkom v rámci 45
dní od doru čenia požiadavky .
Táto informácia musí zabezpečiť bezpečné
použitie výrobku a minimálne musí obsahovať
názov látky.



Výrobky (articles)
Od 2011:
Výrobcovia a dovozcovia výrobkov - povinnos ť
notifikova ť ECHA ak ich výrobky obsahujú látku zo
zoznamu v množstve > 0,1 hm.%  a celkové množstvo látky
vyrobené/dovezené je > 1t/rok/spoločnosť

Notifikácie sa majú poslať:
Do 1 júna 2011 pre látky zahrnuté do zoznamu kandidátov
pred 1 decembrom 2010.

Najneskôr 6 mesiacov  po zahrnutí pre  látky zahrnuté do
zoznamu kandidátov po 1 decembri 2010

Sledujte zoznam kandidSledujte zoznam kandid áátnych ltnych l áátok!tok!



Výnimka
Výrobcovia a dovozcovia výrobkov nemaj ú  povinnos ť
notifikova ť SVHC látky ECHA ak:

– Môžu vylúčiť expozíciu na ľudí alebo životné prostredie počas
normálnych podmienok používania vrátane odpadu

– Ak látky bola už registrovaná pre toto použitie (výrobcovia výrobkov
musia obdržať informácie o registrovanom použití od dodávateľov)

Problémy:
• Dovozcovia zriedkavo dostanú informácie o registrovanom použití
• Registrované použitie nemusí presne pokrývať použitie v danom

výrobku
• Komunikácia s výrobcami látok nemusí v rámci dodávateľského

reťazca fungovať dostatočne
• V praxi môže byť obtiažnejšie a nákladnejšie demonštrovať žiadnu

expozíciu alebo presné použitie (v súlade s CSR) ako urobiť
notifikáciu



NÁSTROJE

ČO UROBIŤ

SKOPÍROVAŤ PRIPRAVENY SÚBOR

IMPORTOVAŤ SÚBOR

VPÍSAŤ VLASTNÉ INFORMÁCIE A VYTVORI Ť DOSSIER

EXPORTOVAŤ DOSSIER

ODOSLAŤ DOSSIER

Založi ť užívate ľský ú čet













V súlade s KBU
s notifikáciou
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Ďakujem za pozornosť


