
Baza de date

Ce trebuie să știți
Aflați mai multe:

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

Asistență: 

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

       https://echa.europa.eu/ro
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CUM VĂ PUTEȚI PREGĂTI PENTRU SCIP?

1

3

5

2

4

6

Aflați dacă trebuie să depuneți  
o notificare SCIP

Cunoașteți-vă portofoliul de articole

Pregătiți depunerea informațiilor

Citiți și înțelegeți cerințele  
privind informațiile

Adaptați-vă datele

Depuneți notificarea

Urmărirea 
substanțelor 

periculoase din 
articole și produse 
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CE AVEȚI DE FĂCUT?  

Trebuie să depuneți la ECHA următoarele 
informații: 

• identificarea articolului dvs.;  
• denumirea, intervalul de concentrație și 

localizarea substanțelor de pe lista substanțelor 
candidate prezente în articolul respectiv; și 

• alte informații care permit utilizarea articolului 
în siguranță – în special informații care să 
asigure gestionarea lui corespunzătoare după 
ce devine deșeu.  

Informațiile din baza de date SCIP sunt disponibile 
publicului, în special operatorilor de deșeuri și 
consumatorilor.  

ECHA asigură protejarea informațiilor sensibile, de 
exemplu a legăturilor dintre operatorii din același 
lanț de aprovizionare. 

ARTICOLELE DVS. CONȚIN SUBSTANȚE 
CARE PREZINTĂ MOTIVE DE ÎNGRIJORARE 
DEOSEBITĂ (SVHC)?

LE COMERCIALIZAȚI PE PIAȚA UE?

Dacă articolele pe care le fabricați, asamblați, 
importați sau distribuiți conțin substanțe SVHC 
de pe lista ECHA a substanțelor candidate într-o 
concentrație care depășește 0,1% din greutate:

Trebuie să le notificați în baza de date SCIP. 

Dacă sunteți comerciant cu amănuntul și distribuiți 
articolele numai către consumatori, nu trebuie să 
notificați. 

Obligația companiilor de a transmite o notificare 
SCIP se aplică începând din ianuarie 2021.

CE ESTE UN ARTICOL? 

Un articol este un obiect căruia i se dă, în cursul 
fabricației, o formă, o suprafață sau un aspect 
special care îi determină funcția într-un grad mai 
mare decât o face compoziția sa chimică. 

CARE ESTE SCOPUL?  

Baza de date SCIP are ca scop sporirea 
cunoștințelor cu privire la substanțele periculoase 
din articole și produse pe parcursul întregului lor 
ciclu de viață – inclusiv în stadiul de deșeu.  

De asemenea: 

• are ca scop reducerea substanțelor periculoase 
din deșeuri;  

• încurajează înlocuirea substanțelor respective 
cu alternative mai sigure; și 

• contribuie la o economie circulară mai bună.  

BENEFICII PENTRU OPERATORII DE 
DEȘEURI ȘI PENTRU CONSUMATORI 

Informațiile din baza de date SCIP ajută operatorii 
de deșeuri să îmbunătățească practicile de 
gestionare a deșeurilor și promovează utilizarea 
deșeurilor ca resursă. 

Consumatorii beneficiază de cunoștințe sporite 
despre substanțele periculoase din produse, ceea 
ce îi va ajuta să facă alegeri mai bine informate 
când achiziționează produse și să-și exercite 
„dreptul de a solicita informații”. 
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