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КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА SCIP?
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Научете дали трябва да подадете 
нотификация в SCIP

Прегледайте гамата от изделия на 
вашето дружество

Подгответе регистрационното 
си досие за подаване

Проучете и разберете какви са 
изискванията за информация

Адаптирайте данните си

Подайте нотификация

Проследяване на 
опасните химикали в 
изделия и продукти 
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КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ?  

Необходимо е да предоставите на ECHA следната 
информация: 

• идентифициране на изделието;  
• наименование, граници на концентрация и място на 

веществата в списъка на веществата кандидати, които се 
съдържат в него; и 

• друга информация за безопасната му употреба — по-
специално информация за правилното управление на 
изделието след превръщането му в отпадък.  

Информацията в базата данни SCIP е публично достъпна, по-
специално за операторите на отпадъци и потребителите.  

ECHA гарантира защитата на чувствителна информация, 
например връзките между участници в една и съща верига на 
доставки. 

СЪДЪРЖАТ ЛИ ВАШИТЕ ИЗДЕЛИЯ ВЕЩЕСТВА, ПОРАЖДАЩИ 
СЕРИОЗНО БЕЗПОКОЙСТВО (SVHCS)?

ПРЕДЛАГАТЕ ЛИ ГИ НА ПАЗАРА НА ЕС?

Ако изделието, което произвеждате, сглобявате, внасяте 
или разпространявате, съдържа SVHC, което е в списъка 
на веществата кандидати на ECHA в концентрация над 0,1 
тегловни %:

трябва да подадете нотификация за него в базата данни SCIP. 

Ако сте търговец на дребно и само доставяте изделия на 
потребителите, не е необходимо да подавате нотификация. 

Задължението дружествата да подават нотификация в SCIP ще 
влезе в сила от януари 2021 г.

КАКВО Е ИЗДЕЛИЕ? 

Изделието е предмет, на който по време на производството 
му е дадена специална форма, повърхност или дизайн, които 
определят неговата функция в по-голяма степен от химичния 
му състав. 

КАКВА Е ЦЕЛТА?  

Базата данни SCIP цели да повиши познанията за опасните 
химикали в изделия и продукти през целия им жизнен цикъл 
— включително в етапа на отпадъците.  

Освен това тя: 

• цели намаляване на опасните вещества в отпадъците;  
• насърчава замяната на тези вещества с по-безопасни 

алтернативи; и 
• допринася за по-ефективна кръгова икономика.  

ПОЛЗИ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ОТПАДЪЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Информацията в базата данни SCIP помага на операторите 
на отпадъци да подобрят практиките за управление на 
отпадъците и насърчава употребата на отпадъците като 
ресурс. 

Ползата за потребителите е повече познания за опасните 
химикали в продуктите. Това ще им помогне да направят 
по-информиран избор при закупуването на продукти и ще 
насърчи тяхното „право да питат“. 

USE

RECYCLING & REUSE

PRODUCTION

SVHC

SVHC

SVHC

©iStock.com
/grafner


