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KĀ SAGATAVOTIES SCIP?
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Uzziniet, vai jums ir jāiesniedz SCIP
paziņojums
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Ziniet un izprotiet informācijas
prasības
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Pārziniet savu izstrādājumu portfeli
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Pielāgojiet savus datus
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Sagatavojiet savu iesniegumu
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Iesniedziet paziņojumu

Bīstamu ķīmisko
vielu konstatēšana
izstrādājumos un
produktos

Datubāze

Jums noderīga informācija
Plašāka informācija:
https://echa.europa.eu/lv/scip-database

Atrast atbalstu:
echa.europa.eu/lv/scip-support
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VAI JŪSU IZSTRĀDĀJUMI SATUR VIELAS, KAS RADA
ĻOTI LIELAS BAŽAS (SVHC)?
VAI JŪS TOS LAIŽAT ES TIRGŪ?
Ja jūsu ražotie, komplektētie, importētie vai izplatītie
izstrādājumi ECHA kandidātu sarakstā satur SVHC
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % masas procentos:
jums par tiem jāpaziņo SCIP datubāzē.
Ja esat mazumtirgotājs un tikai piegādājat savus
izstrādājumus patērētājiem, jums par tiem nav jāziņo.
SCIP paziņošanas pienākums uzņēmumiem stājas spēkā
no 2021. gada janvāra.
KAS IR IZSTRĀDĀJUMS?
Izstrādājums ir priekšmets, kuram ražošanas laikā
piešķirta īpaša forma, virsma vai dizains, kas nosaka
priekšmeta funkciju lielākā mērā nekā tā ķīmiskais
sastāvs.

KAS JUMS JĀDARA?
Jums ir jāiesniedz ECHA šāda informācija:
• jūsu izstrādājuma identifikācija;
• izstrādājumā esošo kandidātu saraksta vielu
nosaukums, koncentrācijas diapazons un atrašanās
vieta;
• cita informācija, kas nodrošina tā drošu lietošanu,
jo īpaši informācija, kas apliecina, ka pēc tam, kad
izstrādājums kļūs par atkritumiem, tas tiks pienācīgi
apsaimniekots.

RECYCLING & REUSE

Informācija SCIP datubāzē ir publiski pieejama,
galvenokārt atkritumu apsaimniekotājiem un
patērētājiem.

KĀDS IR MĒRĶIS?

ECHA nodrošina sensitīvas informācijas aizsardzību,
piemēram, saikni starp vienā piegādes ķēdē
iesaistītajiem dalībniekiem.

SCIP datubāzes mērķis ir vairot zināšanas par bīstamām
ķīmiskajām vielām izstrādājumos un produktos visā to
dzīves ciklā, tostarp atkritumu posmā.
Tās mērķis ir arī:
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PRODUCTION

• mazināt bīstamu vielu daudzumu atkritumos;
• veicināt šo vielu aizstāšanu ar drošākām
alternatīvām;
• veicināt labāku aprites ekonomiku.
IEGUVUMI ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJIEM UN
PATĒRĒTĀJIEM
SCIP datubāzē esošā informācija palīdz atkritumu
apsaimniekotājiem uzlabot atkritumu apsaimniekošanas
praksi un veicina atkritumu kā resursa izmantošanu.
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SVHC

Patērētājiem ir iespēja vairot zināšanas par bīstamām
ķīmiskajām vielām produktos. Šīs zināšanas viņiem
palīdzēs izdarīt uz informāciju balstītu izvēli,
iegādājoties produktus, un veicināt viņu “tiesības uzdot
jautājumus”.

