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KAKO PRIPRAVITI PRIJAVO ZA PODATKOVNO
ZBIRKO SCIP?

1

Preverite, ali morate predložiti
prijavo za podatkovno zbirko SCIP.

2

Spoznajte in bolje razumite
zahteve po informacijah.

3

Poučite se o svojem portfelju
izdelkov.

4

Prilagodite svoje podatke.

5

Pripravite dokumentacijo za
predložitev.

6

Predložite prijavo.

Sledenje nevarnim
kemikalijam v izdelkih
in proizvodih

Podatkovna zbirka

Kaj morate vedeti
Več informacij:
https://echa.europa.eu/sl/scip-database

Poiščite podporo:
https://echa.europa.eu/sl/scip-support

		

https://echa.europa.eu/sl/home

Evropska agencija za kemikalije
Telakkakatu 6
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki, Finska
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ALI VAŠI IZDELKI VSEBUJEJO SNOVI, KI
VZBUJAJO VELIKO ZASKRBLJENOST (SVHCS)?
ALI JIH DAJETE NA TRG V EU?
Če izdelki, ki jih proizvajate, sestavljate, uvažate
ali distribuirate, vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost in so na seznamu kandidatnih snovi
agencije ECHA v masnem deležu nad 0,1 %:
jih morate prijaviti v podatkovno zbirko SCIP.
Če ste trgovec na drobno in izdelke samo
dobavljate potrošnikom, vam prijave ni treba
opraviti.
Obveznost za prijavo v zbirko SCIP za podjetja
začne veljati z januarjem 2021.
KAJ JE IZDELEK?
Izdelek je predmet, ki dobi med proizvodnjo
posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo
funkcijo kot njegovo kemično sestavo.

KAJ MORATE STORITI?
Agenciji ECHA morate predložiti naslednje
informacije:
• identifikacijo svojega izdelka;
• ime, razpon koncentracije in mesto snovi s
seznama kandidatnih snovi v njem; in
• druge informacije, ki omogočajo njegovo
varno uporabo (predvsem informacije za
zagotavljanje, da se z izdelkom ustrezno ravna,
ko postane odpadek).
Informacije v podatkovni zbirki SCIP so na voljo
javnosti, zlasti izvajalcem ravnanje z odpadki in
potrošnikom.
Agencija ECHA skrbi za zaščito občutljivih
informacij, na primer povezav med akterji v isti
dobavni verigi.

RECYCLING & REUSE

KAKŠEN JE NAMEN?
Podatkovna zbirka SCIP je namenjena izboljšanju
poznavanja nevarnih kemikalij v izdelkih in
proizvodih skozi njihov celoten življenjski cikel,
tudi ko postanejo odpadki.
Prav tako:

SVHC
SVHC

USE

PRODUCTION

• je namenjena zmanjševanju nevarnih snovi v
odpadkih;
• spodbuja nadomeščanje teh snovi z varnejšimi
možnostmi in
• prispeva k boljšemu krožnemu gospodarstvu.
KORISTI ZA IZVAJALCE RAVNANJA Z ODPADKI
IN POTROŠNIKE
Informacije v podatkovni zbirki SCIP izvajalcem
ravnanja z odpadki pomagajo izboljšati prakso
ravnanja z odpadki in spodbujajo uporabo
odpadkov kot virov.
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SVHC

Potrošniki posledično bolje poznajo nevarne
kemikalije v izdelkih. Tako bodo pri nakupu
proizvodov lažje sprejemali premišljene odločitve
in uveljavljali „pravico do postavljanja vprašanj“.

