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1. Sissejuhatus
Jäätmete raamdirektiivi alusel loodi SCIP-andmebaas, milles on teave ohtlike ainete kohta
toodetes või komplekssetes esemetes (toodetes). Jäätmete raamdirektiivi artikli 9 lõike 1 punkt i
kohustab iga ELi tarnijat, kelle tarnitav toode sisaldab kandidaatainete loetelu väga ohtlikku
ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, esitama alates 5. jaanuarist 2021 REACHmääruse artikli 33 lõike 1 kohaselt ECHA-le selle toote või sellist toodet sisaldavate
komplekssete esemete kohta teavet. Nõutav teave esitatakse ECHA-le SCIP-vormingus ECHA
teatamisportaali kaudu.
Teavet, mis tuleb esitada SCIP-teatise toimikus, selgitatakse üksikasjalikult dokumendis „SCIPteatiste nõuded“ ja dokumendis „SCIP-teatise vorming – SCIP-andmete mudel“, mis on ECHA
veebilehe SCIP-jaotises.
SCIP-teatise esitamise kohustus kehtib toodetele, mis sisaldavad kandidaatainete loetelu ainet
üle 0,1 massiprotsendi, ja komplekssetele esemetele, mis sisaldavad selliseid tooteid.
See dokument kirjeldab tehnilisi lahendusi, mida saab kasutada vabatahtlikult, et toodete
tarnijad (nt levitajad, koostajad, sama kontserni ettevõtted) saaksid viidata andmetele, mille
sama ettevõte või muud kohustatud isikud on ECHA-le juba esitanud. Need vahendid toetavad
SCIP-teatiste esitamist ECHA-le, säilitades SCIP-andmebaasi esitatud teabe järjepidevuse,
vältides samade andmete mitmekordset esitamist ja seega piirates kohustatud isikute tarbetut
halduskoormust.
Kaks vahendit, mida saab kasutada viitamiseks SCIP-andmebaasi juba edukalt esitatud teabele,
on
1. lihtsustatud SCIP-teatis (SSN)
2. viitamine SCIP-teatise toimikus.
Selle dokumendi 2. jaotis keskendub lihtsustatud SCIP-teatisele, mis esialgselt töötati välja
kasutamiseks levitajatele (kes ei ole importijad ja/või tootjad) või sama kontserni ettevõtetele.
3. jaotis keskendub viitamisele SCIP-teatise toimikus, mis esialgselt töötati välja kasutamiseks
koostajatele, kes viivad komplekssed esemed (tooted) ELi turule. Koostaja on tarneahelas
tegutseja, kes toodab kompleksseid (mitmest tootest koosnevaid) esemeid 1.
Lihtsustatud SCIP-teatis ja viitamine SCIP-teatise toimikus on lihtsustatud lahendused, et
esitada ECHA-le kogu nõutud teavet sisaldava täieliku SCIP-teatise toimiku asemel vabatahtlikult
SCIP-teatis.2 Selles dokumendis tähendab nimetus „täielik SCIP-teatis“ SCIP-teatist, mis
sisaldab IUCLID-toimikut kogu nõutud teabega toote või kompleksse eseme kohta, viitamata
andmetele, mille sama ettevõte või muud kohustatud isikud on juba esitanud ECHA-le.
Lihtsustatud SCIP-teatise korral ei ole vaja esitada IUCLID-toimikut.
Viitamise kasutamine SCIP-teatise toimikus võimaldab luua „kerge“ SCIP-teatise toimiku, sest
teave ühe või mitme kompleksse eseme komponendi kohta 3 on selle kompleksse eseme SCIPteatise toimikus viitena andmetele, mis on ühe või mitme sellise komponendi kohta ECHA-le
juba esitatud.

Vt toodetes sisalduvate ainete nõuete juhendi peatükk 2.4.
Vt SCIP-teatiste nõuete peatükk 2.
3 Kompleksse eseme komponent võib olla toode või toodetest koosnev kompleksne ese. Lisateave on SCIPteatiste nõuete peatükis 2 ja toodetes sisalduvate ainete nõuete juhendi peatükis 2.4.
1
2

Vahendid viitamiseks SCIP-andmetele, mis on juba esitatud
ECHA-le

5

Toodete tarnijad saavad SCIP-teatise eduka esitamise järel ECHA teatamisportaali kaudu
tähtnumbrilise tähise, SCIP-numbri, mis sisaldub esitamisteates. SCIP-number on toote või
kompleksse eseme kohta esitatud SCIP-teatise ainulaadne tähis. See tuvastab toote või
kompleksse eseme andmestiku, mille esitaja esitas ECHA-le jäätmete raamdirektiivi artikli 9
lõike 1 punkti i kohaselt.
SCIP-number jääb samaks, kui kohustatud isik ajakohastab 4 toote või kompleksse eseme teavet
SCIP-teatises, st kui ECHA-le esitatakse ajakohastatud SCIP-teatise toimik.
SCIP-number [SCIP number] lisatakse SCIP-teatise eduka esitamise esitamisteatesse, nagu
kujutatakse joonisel 1.
Joonis 1. Toimikut sisaldava SCIP-teatise esitamisteade

ECHA ei levita SCIP-numbrit, v.a kui esitaja lisab selle numbri teatud toote või kompleksse
eseme tähistesse. Mõlema vahendi, lihtsustatud SCIP-teatise ja viitamise kasutamine eeldab, et
esitaja edastab vabatahtlikult toote või kompleksse eseme teatise SCIP-numbri muule
kohustatud isikule, näiteks asjakohasel juhul koos REACH-määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt
esitatud teabega.
ECHA-le esitatud teatise SCIP-numbri edastamisega toote või kompleksse eseme saajatele,
näiteks koos REACH-määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt esitatud teabega, aitab eelmine vahetu
tarnija oma klientidel esitada SCIP-teatist lihtsamini.
Lihtsustatud SCIP-teatist ja viitamist tohib kasutada üksnes siis, kui saadud tooted või
komplekssed esemed on samad tooted või komplekssed esemed, mis tarnitakse tarneahelas
allpool kas algse tootena või komplekssetes esemetes, ja seepärast on SCIP-andmebaasi
esitatav teave täpselt sama. Samasuse tagamiseks peab toode või kompleksne ese, millest on
teatatud lihtsustatud SCIP-teatise või viitamise kaudu kui kompleksse eseme komponendist,
olema sama keemilise koostise ja füüsikalise vormiga (kuju, pinnaviimistlus ja kujundus). Lisaks
sellele tuleb lihtsustatud SCIP-teatise kasutamise korral jätta SCIP-teatise toimikus („täielikus“

Kui toote SCIP-teavet tuleb ajakohastada, saate toote andmestikus olevat teavet muuta ja luua uue
toimiku. Toimikus olev esmane tootetähis peab jääma täpselt samaks.
Sama juriidilise isiku esitatud uus toimik, milles on täpselt sama esmane tootetähis, võetakse vastu kui
selle toote või kompleksse eseme SCIP-teatise ajakohastus.
4
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või „kerges“) teatatud tähised samaks ja teha kaubanduslike tähistena kättesaadavaks kõigile
tegutsejatele tarneahelas allpool. 5
Kui kohustatud isik ajakohastab SCIP-teatise, esitades uue toimiku, millele on viidanud muu
kohustatud isik, kasutades lihtsustatud SCIP-teatist ja viitamist, ajakohastatakse ka kõik sellele
SCIP-teatisele viitavad teatised. Seega ei pea kohustatud isikud, kes kasutavad lihtsustatud
SCIP-teatist või viitamist, põhimõtteliselt ajakohastama enda esitatud SCIP-teatist (teatisi).
Samas peab teatud juhtudel lihtsustatud SCIP-teatist või viitamist kasutav kohustatud isik oma
SCIP-teatise ajakohastama. Kui sellistes olukordades on ajakohastamist vaja, nõutakse näiteks
lihtsustatud SCIP-teatise kasutamise korral uue SCIP-teatise esitamist, mis sisaldab SCIP-teatise
toimikut, ja viitamise korral võib näiteks tekkida vajadus asendada kompleksse eseme
komponendi SCIP-number muu SCIP-numbriga või sisestada selle kompleksse eseme andmed
SCIP-teatise toimikus.
Kohustatud isik vastutab alati ECHA-le esitatud teabe täpsuse eest, et täita SCIPteatamiskohustust. Vastutus iga teatise sisu eest, et täita SCIP-teatamiskohustust, kehtib ka
siis, kui kasutatakse lihtsustatud SCIP-teatist või viitamist, nagu selgitatakse toodetes
sisalduvate ainete nõuete juhendi punktis 3.2.1, kus märgitakse järgmist seoses REACHmääruse artikli 33 kohaste teavituskohustustega: „Teabe edastamise kohustused tekivad
sellest, et tootes sisaldub kandidaatainete loetelu aine. Need kohustused kehtivad olenemata
sellest, kas tarnija teab ainete esinemisest või mitte. Tarnija huvides on seega hankida teavet,
kas kandidaatainete loetelu aine esineb või mitte.“
Tarneahelas või muul viisil tegutsejad otsustavad ise, kas sõlmida vajadusel
asjakohaseid kokkuleppeid, et kasutada SCIP-teatiste esitamise kohustuse täitmiseks
neid vabatahtlikke vahendeid (lihtsustatud SCIP-teatis ja viitamine).

5
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2. Lihtsustatud SCIP-teatis
Lihtsustatud SCIP-teatis (SSN) on ECHA välja töötatud vahend, mis võimaldab täita SCIPteatiste esitamise kohustust ilma IUCLID-toimikut koostamata. See on lihtsustatud lahendus,
mida saavad vabatahtlikult saavad kasutada teatud kohustatud isikud viitamiseks teabele, mille
muu esitaja juba on esitanud ECHA-le, lisades ECHA teatamisportaali kaudu esitatavatele SCIPteatistele asjakohase(d) SCIP-numbri(d).
Kõige tavalisema lihtsustatud SCIP-teatise stsenaariumi korral viitab levitaja SCIP-teatisele, mis
juba sisaldab kogu nõutud teavet ja mille on varem esitanud tarneahelas eespool tegutseja,
kellel on toote või kompleksse eseme kohta esmased teadmised.
Tarneahelas tegutsejatel, kes on toote või kompleksse eseme tootja, importija või koostaja rollis,
peaksid olema esmased teadmised nõutud teabe kohta, mis tuleb ECHA-le esitada SCIP-teatise
toimikus. See on nii järgmistes olukordades: 6
- toote tootja toodab toodet, mis sisaldab kandidaatainete loetelu ainet, või lisab sellist
ainet tootesse seguga, mille koostises on kandidaatainete loetelu aine,
- tootja või koostaja lisab kandidaatainete loetelu ainet (või seda sisaldavat segu) ühte või
mitmesse tootesse edasises töötlusetapis,
- koostaja kasutab komponentide ja allkomponentide tootmiseks tooteid, mis sisaldavad
kandidaatainete loetelu ainet.
See kehtib ka importijate kohta, sest importija on tarneahelas esimene tegutseja, kes on
kohustatud hankima kogu vajaliku teabe, et täita oma kohustusi, nimelt edastada tarneahelas
allapoole REACH-määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt nõutud teavet ja esitada ECHA-le SCIPteatise toimikus jäätmete raamdirektiivi artikli 9 lõike 1 punkti i kohaselt nõutud teavet.
Kohustatud isik, kes esitab lihtsustatud SCIP-teatise, vastutab ka edaspidi selles teatises
viidatud teabe eest.
Lihtsustatud SCIP-teatise kasutamise eeltingimuseks on toote SCIP-numbri saamine või
kompleksse eseme SCIP-teatis, mis on ECHA-le juba esitatud.
Lihtsustatud SCIP-teatist võib kasutada üksnes siis, kui (nt saadud) toode või kompleksne ese,
mille suhtes kehtib SCIP-teatamiskohustus, on sama kui lihtsustatud SCIP-teatise teatatud
(nt tarnitud) toode või kompleksne ese, ja seega on kogu nõutud teabe 2 muu(d) esitaja(d) juba
esitanud ECHA-le:
-

toode (nt saadud), mille suhtes kehtib SCIP-teatise esitamise kohustus, on sama kui
lihtsustatud SCIP-teatises teatatud (nt tarnitud) toode, kui selle füüsikalises vormis
(kuju, pinnaviimistlus ja kujundus) ja keemilises koostises ei ole muutusi;
kompleksne ese (nt saadud), mille suhtes kehtib SCIP-teatise esitamise kohustus, on
sama kui lihtsustatud SCIP-teatises teatatud (nt tarnitud) kompleksne ese, kui:
o selles sisalduvate toodete füüsikalises vormis ja keemilises koostises ei ole
muutusi;
o selle komponendid ja allkomponendid (komplekssed esemed), mis sisaldavad neid
tooteid, jäävad samaks.

Lisaks nendele kriteeriumidele peavad tarnitud toote või kompleksse eseme (toote)
tunnuselemendid (tähised),7 st nimetused, tähtnumbrilised tähised ja tootekategooria, olema
samad.
Kui need kriteeriumid on täidetud, võib toote või kompleksse eseme tarnija esitada lihtsustatud
SCIP-teatise, viidates muu kohustatud isiku poolt (nt tarnija tarneahelas eespool) ECHA le

6
7

Vt stsenaariumide näited toodetes sisalduvate ainete nõuete juhendi punkti 3.2.3.1 tabelis 5.
Vt SCIP-teatiste nõuete punkti 2.1.1 tabel 2 ja punktid 2.1.1.1–2.1.1.5.
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edukalt esitatud andmetele, esitades ECHA teatamisportaalis saadud SCIP-numbri8.
Lihtsustatud SCIP-teatise peamised sihtkasutajad on levitajad. Samas võivad seda vahendit
kasutada ka muud kohustatud isikud, kes tarnivad tooteid või kompleksseid esemeid, kui on
täidetud eespool kirjeldatud kriteeriumid.
Konkreetse toote või kompleksse eseme kohta esitatud lihtsustatud SCIP-teatised ei mõjuta
teavet, mida ECHA levitab selle toote või kompleksse eseme kohta, sest ECHA ei avalikusta
teavet asjaomaste teatiste esitajate (juriidiliste isikute) kohta.

Tarneahelas või mujal tegutsejad otsustavad ise sõlmida asjakohaseid kokkuleppeid, kui vaja, et kasutada
neid vabatahtlikke vahendeid SCIP-teatamiskohustuse täitmiseks.
8
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2.1 Kuidas lihtsustatud SCIP-teatis toimib?
Et paremini mõista, kuidas lihtsustatud SCIP-teatis peaks praktikas toimima, kirjeldatakse ja
selgitatakse joonisel 2 hüpoteetilise juhtumi näitel (jalgratas, mida tarnitakse, saadakse,
tarnitakse jne samas tarneahelas) üksikasjalikult toimingute järjekorda.
Joonis 2. Lihtsustatud SCIP-teatise ülevaade hüpoteetilise jalgratta (jalgratas A) näite põhjal.

Jalgratas A
Ettevõtte 1 teave + SCIPteatise toimik

Jalgratas A
Ettevõte 1
(tootja või importija)

Jalgratas A
SCIP-number 1 +
REACH-määruse artikli 33
lõike 1 kohane teave

SCIP-number 1
(Jalgratas A)
Lihtsustatud SCIP-teatis:
Ettevõtte 2 teave + SCIPnumber 1
(Jalgratas A)
SCIP-number 2
(Jalgratas A)

Jalgratas A
Ettevõte 2
(levitaja)

Lihtsustatud
SCIP-teatis:
Ettevõtte 3 teave
+ SCIP-number 1
(Jalgratas A)

SCIP-number 3
(Jalgratas A)

Jalgratas A
Ettevõte 3
(levitaja)

Jalgratas A
SCIP-number 3 +
REACH-määruse artikli 33
lõike 1 kohane teave

1. Ettevõte 1 (nt jalgratta A koostaja või importija) viib ELi turule jalgratta A, mis sisaldab
vähemalt üht toodet, milles on kandidaatainete loetelu ainet kontsentratsioonis üle
0,1 massiprotsendi.
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Ettevõte 1 esitab ECHA teatamisportaalis jalgratta A kohta SCIP-teatise toimiku.9
Ettevõte 1 saab eduka esitamise tulemusel ECHA-lt esitamisteates (vt joonis 1) SCIPnumbri 1 jalgratta A teatise jaoks. Esitamisteates on muu hulgas järgmised andmed:
o teatise olek [Submission status];
o teatamisel määratud SCIP-number (jalgrattale A) [SCIP number];
o esitamisnumber [Submission number];
o jalgratta A tootenimetus [Article name], esmase tootetähise liik ja väärtus;
o teatise liik: esialgne või ajakohastus [Notification type: Initial/Update];
o ja esitamissündmused [Submission events].
Kui ettevõte 1 esitab ECHA-le jalgratta A kohta ajakohastatud SCIP-toimiku, jääb
ajakohastatud SCIP-teatise SCIP-number 1 esitamisteates samaks. Sellele ajakohastatud
teatisele määratakse siiski muu esitamisnumber ja teatise liigina kuvatakse kui ‘Update
(ajakohastus)’.
Lisateave toimiku loomise ja teatise ajakohastamise kohta on dokumentides „SCIPandmebaasi teatised – kuidas koostada ja esitada SCIP-teatis“ ja „SCIP-teatiste nõuded“,
mis on avaldatud ECHA veebilehe SCIP-toe jaotises.
2. Ettevõte 1 (nt jalgratta A koostaja või importija) esitab SCIP-teatise aruandes saadud
SCIP-numbri 1 klientidele, ettevõttele 2 ja ettevõttele 3, kes on jalgratta A saajad
tarneahelas allpool. Ettevõte 1 teatab seejärel vabatahtlikult SCIP-numbri 1 nendele
ettevõtetele, näiteks koos tarneahelas allapoole edastatava REACH-määruse artikli 33
lõike 1 kohase teabega. See annab nüüd ettevõtetele 2 ja 3 (levitajatele) võimaluse
esitada lihtsustatud SCIP-teatis, kui nad tarnivad sama jalgratast A tarneahelas allpool.
3. Ettevõtted 2 ja 3 (levitajad) peavad esitama ECHA-le jalgratta A kohta SCIP-teatise. Et
nad said ettevõttelt 1 SCIP-numbri 1, sest see teatas ECHA-le SCIP-teatise toimikuga
vajaliku teabe jalgratta A kohta, ja tarnivad tarneahelas allpool sama saadud jalgratast A,
võivad nad esitada lihtsustatud SCIP-teatise. Seega esitavad ettevõtted 2 ja 3
lihtsustatud SCIP-teatise, esitades tarnijalt (ettevõte 1) saadud SCIP-numbri ECHA
teatamisportaalis. Ettevõtted 2 ja 3 ei pea koostama ega esitama jalgratta A teabega
IUCLID-toimikut, sest selle teabe on ECHA-le juba esitanud ettevõte 1.
Esitades ECHA-le lihtsustatud SCIP-teatise, viitavad ettevõtted 2 ja 3 andmetele, mis on
olemas SCIP-teatises, mille esitas ECHA-le edukalt ettevõtte 1, neist tarneahelas eespool
olev tarnija. Need ettevõtted vastutavad siiski teatise sisu eest (ECHA-le esitatud teabe
eest) ja täidavad SCIP-teatamiskohustust.
Joonisel 3 kujutatakse, kuidas esitada ECHA teatamisportaalis individuaalne
lihtsustatud SCIP-teatis: 1) liikuge asjakohasesse jaotisesse ‘Simplified SCIP
notification’ (lihtsustatud SCIP-teatis), klõpsates kohta „Submit a simplified SCIP
notification“ (lihtsustatud SCIP-teatise esitamine); 2) sisestage uues aknas SCIPnumber (UUID-vormingus), mille teatas tarnija tarneahelas eespool, väljal ‘SCIP
number’ jaotises ‘Submission of a simplified SCIP notification for an individual SCIP
number’ (lihtsustatud SCIP-teatise esitamine individuaalse SCIP-numbri korral) ja
klõpsake esitamisnuppu ‘Submit’.

Vt dokumendid „SCIP-andmebaasi teatised – kuidas luua ja esitada SCIP-teatis“ (avaldatud aadressil
https://echa.europa.eu/scip-support) ja ‘SCIP Notification Format - Preparing a SCIP „SCIP-teatise vorming
– SCIP-toimiku koostamine“ (avaldatud aadressil https://echa.europa.eu/scip-format).
9
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Joonis 3. ECHA teatamisportaali (A) ja lihtsustatud SCIP-teatise jaotise (B) vaated, samuti
lihtsustatud SCIP-teatise esitamine individuaalse SCIP-numbri korral (B)

(A)

(B)

4. Lihtsustatud SCIP-teatise eduka esitamise järel saavad ettevõtted 2 ja 3 oma
esitamisteates endale SCIP-numbrid (vt joonis 4), mis on vastavalt SCIP-number 2 ja
SCIP-number 3. Need ettevõtted ei esita oma lihtsustatud SCIP-teatises andmeid
jalgratta A kohta, vaid üksnes viitavad andmetele, mis on olemas ettevõtte 1 ECHA-le
edukalt esitatud SCIP-teatises.
Lihtsustatud SCIP-teatise esitamisteates on muu hulgas järgmine teave:
▪ teatise olek [Submission status];
▪ lihtsustatud SCIP-teatisele määratud SCIP-number [SCIP number];
▪ lihtsustatud SCIP-teatise esitamiseks kasutatud SCIP-number – viidatud
SCIP-number [Referenced SCIP number]
▪ tootenimetus [Article name], esmase tootetähise liik ja väärtus, millele
teataja on viidanud.
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Lihtsustatud SCIP-teatise esitajatel (ettevõtetel 2 ja 3) soovitatakse üle kontrollida
esitamisteates olevad tähised (sh esmase tootetähise liik ja väärtus), et see teave oleks
sama, mille REACH-määruse artikli 33 lõike 1 kohaselt esitas neist tarneahelas eespool
asuv tarnija, ettevõte 1.

Potentsiaalsed lihtsustatud SCIP-teatise esitajad võivad SCIP-andmebaasis veebilehel
https://echa.europa.eu/scip-database. kontrollida teavet, mille nad esitasid saadud
SCIP-numbri abil ja millele nad viitavad oma lihtsustatud SCIP-teatises.
Joonis 4. Eduka lihtsustatud SCIP-teatise esitamisteade

5. Ettevõtted 2 ja 3 võivad edastada oma klientidele (jalgratta A saajatele tarneahelas
allpool) vastavalt SCIP-numbri 2 ja SCIP-numbri 3, mille nad said jalgratta A kohta
lihtsustatud SCIP-teatise esitamise järel SCIP-teatise aruannetes, nagu on kujutatud
ettevõtte 3 kohta joonisel 2. Ettevõtted 2 ja 3 teatavad vabatahtlikult vastavalt SCIPnumbri 2 või 3 oma klientidele, näiteks koos tarneahelas allapoole edastatava REACHmääruse artikli 33 lõike 1 kohase teabega, et kliendid saaksid kasutada lihtsustatud
SCIP-teatist, kui nad tarnivad sama jalgratast A tarneahelas allpool (nt kui nad on
levitajad).
ECHA soovitab tungivalt mitte teatada või tahtmatult avaldada muid SCIP-numbreid
peale nende, mis on antud kohustatud isikutele nende enda SCIP-teatiste või lihtsustatud
SCIP-teatiste esitamisteadetes.
6. Ettevõtete 2 ja 3 kliendid, kes on näiteks levitajad, edastavad vastavad SCIP-numbrid,
mis nad said oma SCIP-teatise aruannetes jalgratta A lihtsustatud SCIP-teatise esitamise
järel, enda klientidele (jalgratta A saajatele tarneahelas allpool), et võimaldada neil
kasutada lihtsustatud SCIP-teatist, ja nii edasi.
Joonise 2 näites selgitatakse, kui ettevõte 1 ajakohastab oma teatist jalgratta A
kohta, ei pea ettevõtted 2 ja 3 ning kõik muud kohustatud isikud tarneahelas allpool, kes
esitasid lihtsustatud SCIP-teatise, oma teatist uuesti esitama või ajakohastama, kui
ajakohastus on nende jaoks asjakohane. Ettevõte 1 peaks siiski teatama ettevõtetele 2
ja 3 muutused ECHA-le esitatud ajakohastatud toimikus, näiteks koos REACH-määruse
artikli 33 lõike 1 kohaselt edastava teabega. Need ettevõtted peaksid edastama selle
teabe tarneahelas allpool tegutsejatele jne.
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2.2 Lihtsustatud SCIP-teatiste hulgiesitamine
Toodete või komplekssete esemete tarnija võib sageli viia ELi turule mitu toodet või kompleksset
eset, mille suhtes kehtib SCIP-teatise esitamise kohustus. Kui tarnija on esitanud vastavate
toodete või komplekssete esemete kohta mitu SCIP-teatist, võib see tegutseja eksportida ühe
või mitme SCIP-teatise asjakohase esitamisteabe Exceli faili ECHA teatamisportaalis, nagu
kujutatakse joonisel 5.
Joonis 5. ‘Funktsioon Export to Excel’ (eksport Exceli faili) ECHA teatamisportaalis võimaldab
eksportida ühe või mitme esitamise SCIP-numbrid ja muu esitatud teabe

Esitamisteabe, nt SCIPnumbri (numbrite) eksport
Exceli faili ühe või mitme
SCIP-teatise korral.

ECHA teatamisportaalist Exceli faili eksporditud esitamisteave sisaldab näiteks SCIP-numbrit,
toote või kompleksse eseme nimetust, esmase tootetähise liiki ja väärtust, esitamisnumbrit,
esitamise kuupäeva ja esitamise liiki.
Toodete või komplekssete esemete tarnija (nt tootja, importija, koostaja, levitaja) võib esitada
vabatahtlikult nende toodete või komplekssete esemete SCIP-numbrid klientidele, toodete või
komplekssete esemete saajatele, näiteks koos tarneahelas allapoole edastatava REACHmääruse artikli 33 lõike 1 kohase teabega või selle osana. SCIP-numbreid ja muud iga
konkreetse numbriga seotud asjakohast esitamisteavet, näiteks toote või kompleksse eseme
nimetus, esmase tootetähise liik ja väärtus, mis on olemas funktsiooniga „eksport Exceli faili“
loodud Exceli failis, on võimalik hulgiedastada klientidele.
Tarneahelas tegutsejad, kes saavad neile tarnitud toodete või komplekssete esemete kohta mitu
SCIP-numbrit ja kes võivad esitada lihtsustatud SCIP-teatise (vt punkt 2.1), näiteks turustajad,
võivad korraga üles laadida mitme SCIP-numbriga Exceli faili ja hulgiesitada lihtsustatud SCIPteatised.
ECHA teatamisportaali jaotises ‘Simplified SCIP notification’ (lihtsustatud SCIP-teatis) on
ettevõttel (nt levitajal), kes esitab lihtsustatud SCIP-teatised mitme toote või kompleksse eseme
kohta, lihtsustatud SCIP-teatiste esitamiseks kaks võimalust:
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1. hulgiesitada lihtsustatud SCIP-teatised, laadides üles Exceli faili jaotises ‘Upload and
submission of simplified SCIP notifications in bulk’ (lihtsustatud SCIP-teatiste
üleslaadimine ja hulgiesitamine) (vt joonis 6) ja klõpsates esitamisnuppu ‘Submit’ nuppu
uues aknas (vt joonis 7 (1));
2. esitada korraga üks individuaalne lihtsustatud SCIP-teatis iga toote või kompleksse
eseme kohta, sisestades ühe SCIP-numbri vastaval väljal (‘SCIP number’) jaotises
‘Submission of a simplified SCIP notification for an individual SCIP number’ ja klõpsates
esitamisnuppu ‘Submit’ (vt joonis 3).

Joonis 6. Jaotise ‘Simplified SCIP notification’ (lihtsustatud
teatamisportaalis ja lihtsustatud SCIP-teatiste hulgiesitamine

SCIP-teatis)

vaade

ECHA

Exceli fail, mis laaditakse üles lihtsustatud SCIP-teatiste hulgiesitamiseks, sisaldab vähemalt igal
real toodete või komplekssete esemete teatamisel saadud SCIP-numbreid, millele viidatakse.
Samuti saab lisada igal real toote või kompleksse eseme nimetuse, esmase tootetähise liigi ja
väärtuse, kuid selle teabe lisamine on valikuline. Need valikulised andmed on esitaja enda jaoks
(nt ECHA teatamisportaalis), kuid neid ei kasutata SCIP-teatises. SCIP-teatises arvestatakse
ainult SCIP-numbrit ja asjakohast teavet, millele viitate selle numbriga. Pärast faili üleslaadimist,
nagu kujutatakse joonisel 7 (nr 1), kuvatakse üleslaaditud Exceli faili sisu ECHA teatamisportaali
aknas. Kui kuvatud teave on õige, võib kasutaja klõpsata esitamisnuppu ‘Submit‘, millega esitab
oma lihtsustatud SCIP-teatised. Pärast lihtsustatud SCIP-teatiste hulgiesitamist kuvatakse
esitamisnumbrite loetelu ECHA teatamisportaali aknas, nagu kujutatakse samal joonisel (nr 2).
Et teada saada, kas hulgiesitamine oli edukas, ja leida edukalt esitatud lihtsustatud SCIPteatistele määratud SCIP-numbrid, peab esitaja liikuma iga lihtsustatud SCIP-teatise
esitamisteate või ECHA teatamisportaali otsingujaotisesse ‘Search’ (sihtleht), nagu kujutatakse
joonisel 8. Sellest jaotisest on esitajal samuti juurdepääs iga ECHA-le teatatud toote või
kompleksse eseme kohta esitatud lihtsustatud SCIP-teatise esitamisteatele (vt joonis 4).
Lihtsustatud SCIP-teatise esitajatel soovitatakse kontrollida üle esitamisteates olevad tähised
(sh esmase tootetähise liik ja väärtus), et see teave oleks sama, mille esitas REACH-määruse
artikli 33 lõike 1 kohaselt neist tarneahelas eespool olev tarnija, ettevõte 1.
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Joonis 7. Lihtsustatud SCIP-teatise hulgiesitamine ECHA teatamisportaalis

(1)

Süsteem kuvab Exceli failist
üleslaaditud andmed. Kui väärtused
loetelus on õiged, klõpsake
esitamisnuppu ‘Submit’.

(2)

Pärast esitamist määratakse esitamisnumber.
Esitamisteate vaatamiseks klõpsake
esitamisnumbrit.
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Joonis 8. ECHA teatamisportaalis esitatud lihtsustatud SCIP-teatiste oleku kokkuvõte.
(Punane raam ja tähis

2.3 Lihtsustatud
tarneahelates

märgivad, et lihtsustatud SCIP-teatise esitamine ebaõnnestus.)

SCIP-teatiste

kasutamine

ettevõtete

poolt

eri

Lihtsustatud SCIP-teatisi võivad kasutada ka eri tarneahelate tipus olevad kohustatud isikud,
kes saavad ja tarnivad toodet või kompleksset eset ilma seda muutmata, nt sama kontserni
ettevõtted, kes turustavad sama toodet või kompleksset eset oma ELi riigis. Sellisel juhul ei
takista põhimõte, mis eeldab, et iga EL tarneahela tipus on sama toote või kompleksse eseme
tootja või importija rollis kohustatud isik, kes vastutab kogu teabe kogumise eest selle toote või
kompleksse eseme tootmiseks kasutatud ainete kohta, lihtsustatud SCIP-teatise kasutamist eri
tarneahelate tipus olevate kohustatud isikute poolt, kes impordivad või toodavad sama toodet
või kompleksset eset, näiteks importijad, kes on sama kontserni ettevõtted. Samas peavad need
eri tarneahelate tipus olevad kohustatud isikud sõlmima asjakohased kokkulepped, kui vaja,
mille korral üks neist esitab toimikut sisaldava SCIP-teatise koos nõutava teabega toote või
kompleksse eseme kohta ja muud kohustatud isikud kasutavad lihtsustatud SCIP-teatist,
viidates kohustatud isiku teabele tema ECHA-le esitatud toimikus.
NB! Iga kohustatud isik vastutab ka edaspidi toimikut sisaldava SCIP-teatise ja selle sisu eest.
On iga kohustatud isiku otsustada, kas sõlmida asjakohased kokkulepped, kui vaja, et kasutada
neid vahendeid SCIP-teatamiskohustuste täitmiseks.
Et paremini mõista, kuidas lihtsustatud SCIP-teatis peaks praktikas toimima, kirjeldatakse
joonisel 9 hüpoteetilise näitena importijate – sama kontserni ettevõtete – erijuhtumit.

Vahendid viitamiseks SCIP-andmetele, mis on juba esitatud
ECHA-le

17

Joonis 9. Hüpoteetiline näide, mis selgitab lihtsustatud SCIP-teatiste kasutamist sama kontserni
importijate poolt.
Jalgratas A
Ettevõtte 1
teave
+ toimik

ELi piir
SCIPnumber 1
Jalgratas A
ELi-väline tarnija

Jalgratas A
Ettevõte 1:
Importija S – Prantsusmaa
(Kontsern S)

Jalgratas A
Ettevõte 2:
Importija S – Hispaania
(Kontsern S)

Jalgratas A
Ettevõte 3:
Importija S – Soome
(Kontsern S)

SCIP-number 1
(Jalgratas A)

Lihtsustatud SCIPteatis:
Ettevõtte 2 teave +
SCIP-number 1
(Jalgratas A)
SCIP-number 2
Lihtsustatud
SCIP-teatis:
Ettevõtte 3 teave
+ SCIP-number 1
(Jalgratas A)

SCIP-number 3

1. Importijad, ettevõte 1, ettevõte 2 ja ettevõte 3, kes kuuluvad samasse kontserni ja
viivad ELi turule sama jalgratta A, mille tarnis ELi-väline tarnija, sõlmivad vajaduse korral
asjakohased kokkulepped, mille alusel üks neist esitab nõutavat teavet sisaldava
toimikuga SCIP-teatise ja teised ettevõtted kasutavad lihtsustatud SCIP-teatist, viidates
selles toimikus ECHA-le esitatud teabele.
2. Ettevõte 1 esitab ECHA teatamisportaalis jalgratta A kohta SCIP-teatise toimiku.9 Eduka
esitamise tulemusel saab ettevõte 1 ECHA-lt esialgses esitamisteates (vt joonis 1) SCIPnumbri 1 jalgratta A teatise jaoks.
3. Ettevõte 1 edastab SCIP-numbri 1, mis saadi esialgse
ettevõttele 2 ja ettevõttele 3, nagu kirjeldatakse eespool.

SCIP-esitamisteatega,

4. Ettevõte 2 ja ettevõte 3 esitavad ECHA-le lihtsustatud SCIP-teatise jalgratta A kohta,
kasutades ettevõttelt 1 saadud SCIP-numbrit 1 (vt joonis 3).
5. Lihtsustatud SCIP-teatise eduka esitamise järel saavad ettevõte 2 ja ettevõte 3 endale
esitamisteadetes SCIP-numbrid (vt joonis 4), vastavalt SCIP-numbri 2 ja SCIP-numbri 3
(joonis 9). Need ettevõtted ei esita oma lihtsustatud SCIP-teatistes andmeid jalgratta A
kohta, nad üksnes viitavad andmetele SCIP-teatises, mille ettevõte 1 esitas edukalt
ECHA-le.

18

Vahendid viitamiseks SCIP-andmetele, mis on juba esitatud
ECHA-le
6. Ettevõte 2 ja ettevõte 3 võivad näiteks koos tarneahelas allapoole edastatava REACHmääruse artikli 33 lõike 1 teabega saata oma klientidele, st jalgratta A saajatele
tarneahelas allpool, SCIP-numbri 2 ja SCIP-numbri 3, mille nad said jalgratta A kohta
lihtsustatud SCIP-teatise esitamise järel teatise aruandes, et kliendid saaksid kasutada
lihtsustatud SCIP-teatist, kui nad tarnivad sama jalgratast A tarneahelas allpool (nt kui
nad on levitajad).

2.4 Lihtsustatud SCIP-teatis(ed) ühe või mitme juriidilise isiku korral
ECHA teatamisportaal pakub jaotises ‘Simplified SCIP Notification’ (Lihtsustatud SCIP-teatis)
funktsiooni, mis võimaldab ‘foreign user’ (väliskasutajal)10 esitada lihtsustatud SCIP-teatise(d)
ühe või mitme kohustatud isiku eest (juriidilised isikud 11) sama esitamisega korraga.
See funktsioon võib olla kasulik, kui lihtsustatud SCIP-teatist kasutavad sama kontserni
ettevõtted, kes viivad ELi turule sama toodet või kompleksset eset, nagu kirjeldatakse selle
dokumendi punktis 2.3. Üks kontserni ettevõte võib esitada andmed kontserni teiste ettevõtete
eest.
Selle funktsiooni kasutamine eeldab järgmiste eeltingimuste täitmist.
1. ECHA kontosid kasutades seostatakse väliskasutaja ühe või mitme kohustatud isiku
konto(de) ja ettevõttega, kes vastutab SCIP-teatise esitamise eest kohustatud isik(ute)
nimel.
2. Peab olema olemas SCIP-number, st kontserni ettevõte on edukalt esitanud SCIPandmebaasi SCIP-teatised (põhimõtteliselt koos SCIP-toimikuga).
Väliskasutaja funktsioon ECHA kontode juures võimaldab kolmandal isikul luua ja/või kasutada
ECHA kontot andmete esitamiseks SCIP-andmebaasi kohustatud isiku nimel. Selle funktsiooni
kasutamise aluseks on rühmasisesed kokkulepped. Väliskasutaja funktsiooni lisateave on
küsimustes ja vastustes nr 1665 ja 960 ning ‘ECHA Accounts manual’ (ECHA kontode
käsiraamat).
Et kasutada seda funktsiooni lihtsustatud SCIP-teatis(t)e esitamiseks ühe või mitme juriidilise
isiku eest (kohustatud isikud), peab väliskasutaja määrama huvitatud juriidilistele isikutele
vajalikud õigused.
Vajalike toimingute järjekord on selline:
1. määrake huvitatud juriidilistele isikutele väliskasutaja õigused;
2. koondage vajalikud SCIP-numbrid lihtsustatud SCIP-teatiste esitamiseks huvitatud
juriidiliste isikute eest;
3. sisenege ECHA teatamisportaali ja valige ‘Submit a simplified SCIP notification’
(vt joonis 3).

Vt määratlus dokumendi ‘ECHA Accounts Manual for Industry Users’ (ECHA kontode käsiraamat
tööstuskasutajatele) punktis 6.12, avaldatud veebilehe https://echa.europa.eu/support-echa-accountsand-eu-login jaotises ‘Related’ .
11 Selles kontekstis on SCIP-teatise esitamise kohustus juriidilisel isikul. Juriidilise isiku (‘legal entity’)
üldmõiste on siiski laiem, nagu selgitatakse määratluses dokumendi ECHA Accounts Manual for Industry
Users’ (ECHA kontod) peatükis 2.1. See hõlmab muid üksusi, kes ei ole kohustatud esitama SCIP-teatist
(nt kolmas isik).
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4. Kui olete huvitatud lihtsustatud SCIP-teatiste hulgiesitamisest, laadige üles Exceli fail
kahe või mitme SCIP-numbriga jaotises ‘Upload and submission of simplified SCIP
notifications in bulk,’ või kui olete huvitatud individuaalse lihtsustatud SCIP-teatise
esitamisest toote või kompleksse eseme kohta, sisestage üks SCIP-number vastaval
väljal (‘SCIP number’) jaotises ‘Submission of a simplified SCIP notification for an
individual SCIP number’ .
NB! Järgmistes punktides selgitatakse ainult lihtsustatud SCIP-teatiste hulgiesitamist,
sest mõlema protsessi järgmised etapid on väga sarnased.
5. Laadige üles Exceli fail, mille esimeses veerus on teatatavate toodete ja komplekssete
esemete SCIP-numbrite loetelu.
6. Süsteem kuvab Exceli failist üles laaditud SCIP-numbrid ja muud andmed (joonis 10).
Joonis 10 kujutab ka ala, kus saab valida olemasolevate SCIP-numbrite alusel üks või
mitu juriidilist isikut, nimelt need, kelle nimel tegutsete väliskasutajana ja kelle eest
soovite esitada lihtsustatud SCIP-teatise. Valige juriidiliste isikute loetelust jaotises
‘Submission of simplified SCIP notifications for one or more Legal Entities’ (lihtsustatud
SCIP-teatiste esitamine ühe või mitme juriidilise isiku korral) üks või mitu juriidilist isikut,
et olemasolevate SCIP-numbrite alusel hulgiesitada lihtsustatud SCIP-teatised.
Joonis 10. SCIP-numbrite ja muude Exceli failist laaditud andmete vaade ning jaotis
„Lihtsustatud SCIP-teatiste esitamine ühe või mitme juriidilise isiku korral“ asjakohaste
juriidiliste isikute valimiseks

Süsteem kuvab Exceli
failist üleslaaditud
andmed.

Valige loetelust üks või
mitu juriidilist isikut ja
klõpsake
esitamisnuppu ‘Submit’

7. Kui olete esitanud valitud juriidiliste isikute eest lihtsustatud SCIP-teatised, kuvatakse
pärast klõpsamist esitusnupul ‘Submit’ iga valitud juriidilise isiku saadetud esitamiste
loetelu, milles saate juurdepääsu asjakohastele esitamisteadetele, klõpsates
esitamisnumbril, nagu kujutatakse joonisel 11.
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Joonis 11. Juriidiliste isikute saadetud esitamiste loetelu vaade

Esitamisteate vaatamiseks
klõpsake esitamisnumbrit.

Lihtsustatud SCIP-teatise
esitamisel kasutatud SCIPnumbrid.

8. Kontrollige oma esitamiste olekut esitamisteadetest, et tagada, et teie esitamistele on
määratud uued SCIP-numbrid.
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3. Viitamine SCIP-teatises
ECHA on välja töötanud ka vahendi, et võimaldada teatud komplekssete esemete (mitmest
tootest koosnevate esemete) tarnijatel viidata andmetele, mis on nende esemete ühe või mitme
komponendi kohta juba ECHA-le esitatud. Seda nimetatakse viitamiseks SCIP-teatises.
Viitamise eesmärk on lihtsustada komplekssete esemete komponentide (tooted või komplekssed
esemed) andmete haldamist IUCLID-toimiku loomise korral, et esitada komplekssete esemete
kohta SCIP-teatis. Näiteks on jalgratas kompleksne ese, millel on mitu komponenti, nt ratas
(kompleksne ese) ja juhtraua käepide (toode). Viitamise peamised sihtkasutajad on koostajad
või komplekssete esemete tootjad, kes toodavad kompleksseid esemeid ja viivad neid ELi turule.
Viitamine SCIP-teatises võimaldab kohustatud isikul (eriti koostajal) viidata SCIP-teatises, mille
ta esitab oma kompleksse eseme kohta vabatahtlikult, teabele kompleksse eseme komponentide
kohta (kas tooted või komplekssed esemed), mille on ECHA-le juba esitanud koostaja tarnija
tarneahelas eespool või kohustatud isik ise.
Koostaja, kes kasutab viitamist, võib luua kompleksse eseme kohta nn „kerge“ SCIP-teatise
toimiku, kuhu saab lisada kompleksse eseme komponendi teabe, lihtsalt sisestades toimikusse
SCIP-numbri, et viidata andmetele, mis on ECHA-le selle kompleksse eseme kohta juba esitatud.
Lisateave toimiku loomise ja teatise ajakohastamise kohta on dokumendis „SCIPandmebaasi teatised – kuidas koostada ja esitada SCIP-teatisi“ ja „SCIP-teatiste nõuded“,
mis on avaldatud ECHA veebilehe SCIP-toe jaotises.
Kohustatud isik (nt koostaja) vastutab siiski ECHA-le SCIP-teatises esitatud teabe (teave, millele
viidatakse) ja SCIP-teatamiskohustuse täitmise eest.
Et kasutada koostatud kompleksse eseme SCIP-teatises viitamist, peab saama ECHA-le juba
esitatud kompleksse eseme komponendi SCIP-teatise SCIP-numbri. Näiteks võib koostajale
edastada SCIP-numbri tarnija tarneahelas eespool tarnija REACH-määruse artikli 33 lõike 1
kohaselt esitatava teabe elemendina8.
Viitamist saab rakendada üksnes siis, kui komponent (toode või kompleksne ese), millele
viidatakse, on sama kui komponent, mille korral viitamist kasutatakse. 5 See ei ole nii juhul, kui
näiteks viidatava komponendi füüsikalises vormis või keemilises koostises on tehtud kompleksse
eseme tootmisel muudatusi.
Kõige tavalisem viitamise kasutamise stsenaarium on juhtum, kus koostaja lisab komplekssesse
esemesse toote või kompleksse eseme ja viitab andmetele, mille esitas tarnija tarneahelas
eespool selle toote või kompleksse eseme SCIP-teatises. Sellisel juhul saab viitamist kasutada
ainult siis, kui tarnitud toode jääb koostatud kompleksse eseme komponendina samaks, st seda
ei muudeta kompleksse eseme tootmisel:
-

saadud toode on sama kui kompleksse eseme tootmiseks kasutatud toode, kui selle
füüsikalises vormis (kuju, pinnaviimistlus ja kujundus) ja keemilises koostises ei ole
muutusi;
saadud kompleksne ese (A) on sama kui kompleksse eseme (B) tootmiseks kasutatud
toode, kui
– kompleksse eseme (B) koostamisel kasutatud kompleksse eseme (A) koostises
oleva ühegi toote füüsikalises vormis ega keemilises koostises ei ole muutusi ja
– kompleksses esemes (B) komponendina kasutatava kompleksse eseme (A) kõik
komponendid, alamkomponendid ja tooted jäävad kompleksse eseme (B)
koostamisel samaks.
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ECHA levitatav teave seoses kompleksse eseme SCIP-teatise toimikuga, kus kasutakse
kompleksse eseme ühele või mitmele komponendile viitamist, sisaldab teavet, mis on
nende komponentide toimikutes SCIP-andmebaasi juba esitatud, sealhulgas komponendi
tootenimetus (levitamisel kuvatav tootenimetus on nimetus, mis teatati SCIP-andmebaasi
juba esitatud toimikus) 12.

Lisateave on dokumendi „Levitamine ja konfidentsiaalsus SCIP-andmebaasis“ punktis 2.3, avaldatud
aadressil https://echa.europa.eu/scip-support.
12
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3.1 Kuidas toimub viitamine SCIP-teatises?
Et paremini mõista, kuidas viitamine SCIP-teatises toimub praktikas, kirjeldatakse ja
selgitatakse üksikasjalikult toimingute järjekorda hüpoteetilise näite alusel (jalgratas A)
joonisel 12.
Joonis 12. Viitamise ülevaade SCIP-teatises hüpoteetilise näite põhjal (jalgratas A)

Juhtraua käepide HCC
SCIP-teatise toimik:
• Tähised
• Ohutu kasutamise juhised
• Probleemsed elemendid

Juhtraua käepide H
Ettevõte 1 (tootja)

SCIP-number 1 (Juhtraua käepide
HCC)

Juhtraua käepide H
SCIP-number 1 +
REACH-määruse artikli 33
lõike 1 kohane teave

Ratas X
SCIP-teatise toimik:
Tähised
Ohutu kasutamise juhised
Kompleksse eseme
komponent
(komponendid)

Ratas X
Ettevõte 2 (importija)

SCIP number 2 (Ratas X)

Ratas X
SCIP-number 2 +
REACH-määruse
artikli 33 lõike 1
kohane teave

Jalgratas A
(‘Light-weight’) SCIP-teatise toimik
SCIP-number 3
(Jalgratas A)

(‘Light-weight’) SCIP-teatise toimik:

Jalgratas A
Ettevõte 3
(koostaja)

•
•
•

Tähised
Ohutu kasutamise juhised
Kompleksse eseme komponent
(komponendid)
SCIP-number 1 (Juhtraua käepide HCC)
SCIP number 2 (Ratas X)
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1. Ettevõte 1 toodab juhtraua käepidemeid – tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetelu
ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, ja tarnib neid ettevõttele 3 kasutamiseks
jalgratta tootmisel. Ettevõte 1 esitab ECHA-le juhtraua käepideme HCC kohta SCIPteatise toimiku. Esitamise tulemusel saab ettevõte 1 ECHA-lt esitamisteates SCIPnumbri 1 (vt järgmine joonis). SCIP-number jääb samaks, kui ettevõte 1 esitab selle
SCIP-teatise ajakohastuse.

2. Ettevõte 2 impordib rattaid (ratas X), milles on vähemalt üks toode, mis sisaldab
kandidaatainete loetelu ainet kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, ja tarnib neid
ettevõttele 3 kasutamiseks jalgratta tootmisel. Ettevõte 2 esitab ratta X kohta ECHA-le
SCIP-teatise toimiku. Esitamise tulemusel saab ettevõte 2 ECHA-lt esitamisteates SCIPnumbri 2. SCIP-number jääb samaks, kui ettevõte 2 esitab selle SCIP-teatise
ajakohastuse.
3. Ettevõte 1 (juhtraua käepideme HCC tootja) ja ettevõte 2 (ratta X importija) edastavad
klientidele (juhtraua käepideme HCC ja ratta X saajatele tarneahelas allpool, nimelt
ettevõttele 3) esialgse SCIP-esitamisteatega saadud SCIP-numbrid, vastavalt SCIPnumbri 1 ja SCIP-numbri 2. Ettevõte 1 ja ettevõte 2 edastavad vabatahtlikult SCIPnumbri 1 ja SCIP-numbri 2 ettevõttele 3 (jalgratta A koostaja) näiteks koos tarneahelas
allapoole edastatava REACH-määruse artikli 33 lõike 1 kohase teabega, et võimaldada
ettevõttel 3 koostada jalgratta A kohta SCIP-teatise toimik, kasutades viitamist.
4. Ettevõte 3 (jalgratta A koostaja ja tarnija) peab esitama jalgratta A kohta ECHA-le SCIPteatise. Et ettevõte 3 sai SCIP-numbrid 1 ja 2 vastavalt ettevõttelt 1 ja ettevõttelt 2
seoses nende SCIP-teatistega ECHA-le, esitades juhtraua käepideme HCC ja ratta X
kohta SCIP-toimiku kogu nõutud teabega, saab ettevõte 3 koostada jalgratta A kohta
SCIP-teatise toimiku, kasutades viitamist.
SCIP-teatise toimik jalgratta A kohta koostatakse toote andmestiku loomisega IUCLIDi
keskkonnas, nagu selgitatakse dokumendis „SCIP-andmebaasi teatised – kuidas
koostada ja esitada SCIP-teatisi“. Kui ettevõte 3 kasutab jalgratta A kohta SCIP-teatise
toimiku koostamisel viitamist, ei pea ta kompleksse eseme komponendi (komponentide)
jaotises sisestama kogu jalgratta A komponentide (juhtraua käepide HCC ja ratas X)
teavet, selle asemel esitab ta üksnes ettevõttelt 1 ja ettevõttelt 2 nende komponentide
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kohta saadud vastavad SCIP-numbrid 1 ja 2, nagu on kujutatud joonistel 12 ja 13 ning
selgitatud eespool mainitud dokumendis.
Joonisel 13 kujutatakse andmeid, mida ettevõte 3 peab kompleksse eseme kohta
sisestama, kui kasutab IUCLIDis viitamist. Ettevõte 3 peab
toote nimetuse väljale ‘Article name’ lisama kompleksse eseme komponendi toote
nimetuse (potentsiaalselt tähenduslik nimetus andmeid ette valmistavale ettevõttele 3,
kuid ECHA-le levitamiseks ebaoluline);
-

valima ‘SCIP number’ loetelust ‘Primary article identifier type’ ;

ja sisestama tarneahelas eespool olevalt tarnijalt saadud kompleksse eseme
komponendi SCIP-numbri väljale ‘Primary article identifier value’ , st ettevõtte 1 ja
ettevõtte 2 edastatud SCIP-numbrid vastavalt juhtraua käepideme HCC ja ratta X kohta.
Joonis 13. Kompleksse eseme komponendi kohta vajalikud andmed, kui kasutatakse viitamist

Uue tootekirje loomine
Tähised

- Esmase tootetähise liik: ‘SCIP
number’
- Esmase tootetähise väärtus:
nt ettevõtte 1 (juhtraua käepideme
tarnija) edastatud SCIP-number

NB! Teie teatatav komponendi nimetus (väljal ‘Article name’) on levitamise mõju
seisukohast ebaoluline, st ECHA teeb oma veebilehel (SCIP-andmebaas)
kättesaadavaks selle nimetuse kujul, mis esitati toimikus koos nõutud teabega
komponendi kohta, millele see ettevõte viitab. 12 Selles näites on SCIP-andmebaasis
kättesaadavaks tähiseks komponendi nimetus, mille teatas ettevõte 1: juhtraua käepide
HCC (st mitte toote nimetus, mida ettevõte sellest teatamisel kasutab – käepide_3
(vt joonis 13).
5. Kui toote andmestiku loomine jalgratta A kohta IUCLIDi keskkonnas on valmis (kogu
nõutud teave on sisestatud, sh on viidatud kompleksse eseme komponentidele), loob
ettevõte 3 jalgratta A kohta SCIP-teatise („kerge“) toimiku ja esitab selle ECHA
teatamisportaalis ECHA-le (vt joonis 14).

Joonisel 14 on ECHA teatamisportaali jaotis ‘Upload and submit’ (üleslaadimine ja
esitamine), kus esitaja (ettevõte 3) laadib üles ja esitab loodud „kerge“ SCIP-teatise
toimiku.
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Joonis 14. ECHA teatamisportaali jaotise ‘Upload and submit’ vaade

6. Jalgratta A kohta SCIP-teatise (‘light-weight’) toimiku ECHA teatamisportaalis eduka
esitamise järel saab ettevõte 3 jalgratta A teatise jaoks ECHA-lt esitamisteates
(vt joonis 1) SCIP-numbri 3. Selles esitamisteates on muu hulgas järgmine:
o teatise olek [Submission status];
o teatamisel määratud SCIP-number (jalgratta A jaoks) [SCIP number];
o esitamisnumber [Submission number];
o jalgratta A tootenimetus [Article name], esmase tootetähise liik ja väärtus;
o teatise liik: esialgne või ajakohastus [Notification type: Initial/Update];
o esitamissündmused [Submission events].
7. Olles saanud eduka esitamise järel ECHA-lt esitamisteates jalgratta A kohta teatise SCIPnumbri 3, võib ettevõte 3 edastada vabatahtlikult selle SCIP-numbri klientidele, näiteks
koos tarneahelas allapoole edastatava REACH-määruse artikli 33 lõike 1 kohase teabega,
et nad saaksid kasutada lihtsustatud SCIP-teatist, kui nad tarnivad sama jalgratast A
tarneahelas allpool (nt kui nad on levitajad), nagu selgitatakse selle dokumendi
jaotises 2.
Joonisel 12 kujutatud näites selgitatakse, et kui ettevõte 1 ajakohastab juhtraua käepideme
HCC kohta oma teatist, ei pea ta jalgratta A kohta oma teatist uuesti esitama või ajakohastama,
kuni ajakohastus on tema jaoks asjakohane. Ettevõte 1 peaks siiski teatama ettevõttele 3
muutustest ECHA-le esitatud ajakohastatud toimikus näiteks REACH-määruse artikli 33 lõike 1
kohase teabe osana. Need ettevõtted peaksid edastama selle teabe tarneahelas allpool
tegutsejatele jne.
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