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További információ:

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

SCIP-támogatás: 

https://echa.europa.eu/hu/scip-support

       https://echa.europa.eu/hu/home
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HOGYAN KÉSZÜLHET FEL A SCIP ADATBÁZISBA 
TÖRTÉNŐ INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSRA?
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Derítse ki, hogy Önnek kell-e SCIP-
bejelentést benyújtania!

Legyen tisztában saját árucikk-
portfóliójával!

Készítse el beadványát!

Ismerje meg és értelmezze az 
információs követelményeket!

Módosítsa adatait!

Nyújtsa be bejelentését!

A veszélyes vegyi anyagok 
nyomon követése az 

árucikkekben és a 
termékekben 
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MI AZ ÖN TEENDŐJE?  

A következő információkat kell közölnie az ECHA-val: 

• az árucikk azonosítását lehetővé tevő információk;  
• az abban jelen lévő, jelöltlistán szereplő anyagok neve, 

koncentrációtartománya és helye; valamint 
• az árucikk biztonságos felhasználását lehetővé tévő egyéb 

információk, különös tekintettel a hulladékká válás után 
az árucikk megfelelő kezelésének biztosítására szolgáló 
információkra.  

A SCIP adatbázisban szereplő információkat nyilvánosságra 
hozzák – különösen a hulladékkezelők és a fogyasztók 
tájékoztatása érdekében.  

Az ECHA biztosítja az érzékeny információk – például az 
ugyanazon szállítói lánc szereplői közötti kapcsolatok – védelmét. 

TARTALMAZNAK-E ÁRUCIKKEI KÜLÖNÖS 
AGGODALOMRA OKOT ADÓ ANYAGOKAT (SVHC-k)?

FORGALOMBA HOZZA-E AZOKAT AZ UNIÓS PIACON?

Amennyiben az Ön által előállított, összeszerelt, importált vagy 
forgalomba hozott árucikkek az ECHA jelöltlistáján szereplő, 
különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömegszázalékot 
(w/w) meghaladó koncentrációban tartalmaznak:

Ezekről egy bejelentés keretében információkat kell 
szolgáltatnia a SCIP adatbázisba. 

Ha Ön kiskereskedő, és kizárólag fogyasztókat lát el árucikkekkel, 
nem kell bejelentést tennie. 

A vállalatokra 2021 januárjától alkalmazandó a SCIP-bejelentésre 
vonatkozó kötelezettség.

MI SZÁMÍT ÁRUCIKKNEK? 

Az árucikk olyan tárgy, amely az előállítás során a funkcióját a 
kémiai összetételnél nagyobb mértékben meghatározó különleges 
formát, felületet vagy alakot kap. 

MI A CÉL?  

A SCIP adatbázis célja, hogy több ismeret álljon rendelkezésre az árucikkekben és 
termékekben található veszélyes vegyi anyagokról azok teljes életciklusa alatt – ideértve a 
hulladékká válás szakaszát is.  

A SCIP ezenkívül: 

• igyekszik csökkenteni a hulladékban jelen lévő veszélyes vegyi anyagokat;  
• szorgalmazza, hogy ezeket az anyagokat biztonságosabb alternatívák váltsák fel; és 
• hozzájárul a körforgásos gazdaság tökéletesítéséhez.  

A HULLADÉKKEZELŐK ÉS A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA 
KÍNÁLT ELŐNYÖK 

A SCIP adatbázisban szereplő információk segítséget nyújtanak 
a hulladékkezelők számára a hulladékgazdálkodási gyakorlatok 
javításában, valamint előmozdítják a hulladék erőforrásként 
történő felhasználását. 

A fogyasztóknak a javukra válik, ha több ismeret áll a 
rendelkezésükre a termékekben található veszélyes vegyi 
anyagokról. Ezeknek köszönhetően megfelelőbb, tájékoztatáson 
alapuló döntéseket hozhatnak a termékek megvásárlásakor, 
valamint több lehetőségük nyílik a „kérdezéshez való jog” 
gyakorlására. 
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