
Duomenų bazė

Ką turite žinoti?
Daugiau informacijos

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

Pagalba 

echa.europa.eu/scip-support

       echa.europa.eu

Europos cheminių medžiagų agentūra
Telakkakatu 6
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinkis, Suomija

KAIP PASIRENGTI TEIKTI SCIP PRANEŠIMĄ?
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Sužinokite, ar turite pateikti SCIP 
pranešimą

Išsiaiškinkite, kokie gaminiai 
sudaro jūsų portfelį

Parenkite savo informacijos 
dokumentaciją

Susipažinkite su informacijai keliamais 
reikalavimais ir juos supraskite

Pritaikykite savo duomenis

Pateikite savo pranešimą

Gaminiuose ir 
produktuose naudojamų 

pavojingųjų cheminių 
medžiagų stebėsena 
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KĄ TURITE DARYTI?  

Privalote informuoti ECHA nurodydami: 

• savo gaminio identifikavimo duomenis;  
• gaminio sudėtyje esančių į kandidatinį sąrašą įtrauktų 

cheminių medžiagų pavadinimą, koncentracijos intervalą ir 
vietą, ir 

• kitą su saugiu gaminio naudojimu susijusią informaciją, 
visų pirma siekiant užtikrinti, kad gaminys būtų tinkamai 
tvarkomas po to, kai jis tampa atliekomis.  

SCIP duomenų bazėje pateikta informacija skelbiama viešai, 
visų pirma atliekų tvarkytojams ir vartotojams.  

ECHA užtikrina neskelbtinos informacijos apsaugą, pvz., tos 
pačios tiekimo grandinės subjektų ryšius. 

AR JŪSŲ GAMINIUOSE YRA LABAI DIDELĮ SUSIRŪPINIMĄ 
KELIANČIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (ANGL. SVHC)?

AR ŠIUOS GAMINIUS PATEIKIATE ES RINKAI?

Jeigu jūsų gaminamuose, surenkamuose, importuojamuose 
arba platinamuose gaminiuose yra į ECHA kandidatinį sąrašą 
įtrauktų labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, 
kurių koncentracija viršija 0,1 % masės dalies:

apie tai privalote pranešti pateikdami informaciją SCIP 
duomenų bazėje. 

Prievolė pranešti netaikoma, jei esate mažmenininkas ir 
gaminius tiekiate tik vartotojams. 

Įmonėms prievolė pateikti SCIP pranešimą taikoma nuo 
2021 m. sausio mėn.

KAS YRA GAMINYS? 

Gaminys – tai daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar 
struktūrą, labiau nulemiančią naudojimo paskirtį nei jo cheminė 
sudėtis. 

KOKIA DUOMENŲ BAZĖS PASKIRTIS?  

SCIP duomenų bazės paskirtis – sukaupti daugiau žinių apie 
gaminiuose ir produktuose naudojamas pavojingąsias chemines 
medžiagas atsižvelgiant į visą jų gyvavimo ciklą, įskaitant 
atliekų tvarkymo etapą.  

Be to, duomenų bazėje pateikiant informaciją: 

• siekiama sumažinti pavojingųjų cheminių medžiagų, kurios 
tampa atliekomis, kiekį;  

• skatinama šias chemines medžiagas pakeisti saugesnėmis 
alternatyvomis ir 

• prisidedama prie geresnio žiedinės ekonomikos veikimo.  

NAUDA ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS IR VARTOTOJAMS 

SCIP duomenų bazėje pateikta informacija padeda atliekų 
tvarkytojams pagerinti atliekų tvarkymo praktiką ir skatina 
naudoti atliekas kaip išteklius. 

Vartotojams taip pat pravartu daugiau žinoti apie produktuose 
naudojamas pavojingąsias chemines medžiagas. Tai padeda 
jiems priimti išsamesne informacija pagrįstus sprendimus 
perkant produktus, o kartu skatinama naudotis teise užduoti 
klausimus. 
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