
Databáze

Co je třeba vědět
Více informací:

https://echa.europa.eu/cs/scip-database

Podpora: 

echa.europa.eu/cs/scip-support

       echa.europa.eu/cs

European Chemicals Agency
Telakkakatu 6
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki, Finsko

JAK SE PŘIPRAVIT NA DATABÁZI SCIP?
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Zjistěte, zda musíte podat oznámení 
do databáze SCIP

Mějte přehled o svém portfoliu 
předmětů

Připravte své podání

Seznamte se s požadavky na 
informace a porozumějte jim

Přizpůsobte svá data

Podejte oznámení

Sledování nebezpečných 
chemických látek 

v předmětech 
a výrobcích 
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CO MUSÍTE UDĚLAT?  

Musíte agentuře ECHA předložit tyto informace: 

• identifikaci vašeho předmětu,  
• název, koncentrační rozmezí a umístění látek ze 

seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, 
které se nacházejí v uvedeném předmětu, a 

• další informace, které umožňují bezpečné používání 
– zejména informace zajišťující správné nakládání 
s předmětem, jakmile se stane odpadem.  

Informace v databázi SCIP jsou zpřístupněny veřejnosti, 
zejména zpracovatelům odpadu a spotřebitelům.  

Agentura ECHA zajišťuje ochranu citlivých 
informací, například vztahů mezi účastníky stejného 
dodavatelského řetězce. 

OBSAHUJÍ VAŠE PŘEDMĚTY LÁTKY VZBUZUJÍCÍ 
MIMOŘÁDNÉ OBAVY (SVHC)?

UVÁDÍTE JE NA TRH V EU?

Jestliže předměty, které vyrábíte, sestavujete, dovážíte 
nebo distribuujete, obsahují látky, které vzbuzují 
mimořádné obavy a jsou uvedeny na seznamu látek 
pro případné zahrnutí do přílohy XIV agentury ECHA, 
v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.:

Musíte je nahlásit do databáze SCIP. 

Jste-li maloobchodník a dodáváte své předměty pouze 
spotřebitelům, nemusíte oznámení podávat. 

Povinnost podat oznámení do databáze SCIP platí pro 
společnosti od ledna 2021.

CO JE PŘEDMĚT? 

Předmět je věc, která během výroby získává určitý tvar, 
povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než 
její chemické složení. 

CO JE CÍLEM?  

Databáze SCIP má za cíl zvýšit povědomí 
o nebezpečných chemických látkách v předmětech 
a výrobcích během celého jejich životního cyklu – včetně 
stadia odpadu.  

Zároveň: 

• usiluje o snížení obsahu nebezpečných látek v odpadu,  
• podporuje nahrazování těchto látek bezpečnějšími 

alternativami a 
• přispívá k lepšímu oběhovému hospodářství.  

PŘÍNOS PRO ZPRACOVATELE ODPADU 
A SPOTŘEBITELE 

Informace v databázi SCIP pomáhají zpracovatelům 
odpadu zlepšit nakládání s odpady a podporují použití 
odpadu jako zdroje. 

Spotřebitelé mají prospěch z větších znalostí 
o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích, 
což jim pomáhá činit lepší informovaná rozhodnutí při 
nákupu výrobků a uplatňovat jejich „právo klást otázky“. 
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