
Baza danych

O czym należy wiedzieć?
Dowiedz się więcej:

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

Uzyskaj pomoc: 

echa.europa.eu/scip-support

       echa.europa.eu

Europejska Agencja Chemikaliów
Telakkakatu 6
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki, Finlandia

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ZGŁOSZENIE W 
SPRAWIE SCIP (WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
SUBSTANCJE WZBUDZAJĄCE OBAWY)?

1

3

5

2

4

6

Sprawdź, czy musisz przesłać 
zgłoszenie w sprawie SCIP

Znaj portfel swoich wyrobów

Przygotuj przekazywane  
informacje

Zapoznaj się z wymaganiami w 
zakresie informacji i zrozum je

Przystosuj swoje dane

Przedłóż zgłoszenie

Śledzenie 
niebezpiecznych 

substancji chemicznych 
w wyrobach i produktach 
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CO NALEŻY ZROBIĆ?  

Należy przedstawić ECHA następujące informacje: 

• identyfikację wyrobu,  
• nazwę, zakres stężeń i miejsce substancji z listy 

kandydackiej obecnych w danym wyrobie, 
• pozostałe informacje umożliwiające bezpieczne 

użytkowanie wyrobu — zwłaszcza informacje pozwalające 
na prawidłowe postępowanie z wyrobem, gdy staje się on 
odpadem.  

Informacje zamieszczane w bazie danych SCIP są dostępne 
publicznie, w szczególności dla jednostek gospodarujących 
odpadami i konsumentów.  

ECHA zapewnia ochronę informacji wrażliwych, np. powiązań 
między podmiotami w tym samym łańcuchu dostaw. 

JAKI JEST TEGO CEL?  

Baza danych SCIP ma na celu polepszenie wiedzy o 
niebezpiecznych substancjach chemicznych zawartych 

CZY WYROBY ZAWIERAJĄ SUBSTANCJE 
STANOWIĄCE BARDZO DUŻE ZAGROŻENIE (SVHC)?

CZY TE WYROBY SĄ WPROWADZANE NA RYNEK UE?

Jeżeli wytwarzane, składane, importowane lub 
dystrybuowane wyroby zawierają SVHC znajdujące się na 
liście kandydackiej ECHA w stężeniu powyżej 0,1% wag.:

należy przesłać zgłoszenie do bazy danych SCIP. 

Obowiązkiem zgłaszania nie są objęci sprzedawcy 
detaliczni, dostarczający wyroby konsumentom. 

Obowiązek zgłaszania wyrobów do bazy danych SCIP 
przez przedsiębiorstwa wchodzi w życie od stycznia 
2021 r.

CZYM JEST WYRÓB? 

Wyrób oznacza przedmiot, który podczas produkcji 
otrzymuje określone kształt, powierzchnię, konstrukcję 
lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji 
w stopniu większym niż jego skład chemiczny. 

w wyrobach i produktach na każdym etapie cyklu ich 
życia — w tym na etapie odpadu.  

Ponadto baza danych SCIP: 

• dąży do ograniczenia zawartości niebezpiecznych 
substancji w odpadach,  

• zachęca do zastępowania takich substancji 
bezpieczniejszymi alternatywami, 

• przyczynia się do poprawy gospodarki o obiegu 
zamkniętym.  

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA JEDNOSTEK 
GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI I KONSUMENTÓW? 

Informacje zawarte w bazie danych SCIP pomagają 
jednostkom gospodarującym odpadami poprawić 
stosowane w tym zakresie praktyki i promują 
wykorzystanie odpadów jako surowców. 

Konsumenci korzystają zaś z bogatszej wiedzy na temat 
niebezpiecznych substancji chemicznych obecnych 
w produktach. Pomoże im to dokonywać bardziej 
świadomych wyborów podczas zakupu produktów i 
promować konsumenckie prawo do dociekania. 
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