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AKO SA PRIPRAVIŤ NA SCIP?
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Zistite, či máte podať oznámenie 
SCIP

Poznajte svoje portfólio výrobkov

Vypracujte predloženie

Oboznámte sa s požiadavkami na 
informácie a porozumejte im

Prispôsobte údaje

Predložte svoje oznámenie

Sledovanie 
nebezpečných 

chemikálií vo výrobkoch 
a produktoch 
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ČO MUSÍTE UROBIŤ?  

Musíte poskytnúť agentúre ECHA tieto informácie: 

• označenie vášho výrobku,  
• názov, rozsah koncentrácie a umiestnenie látok 

zapísaných v zozname kandidátskych látok, ktoré sa 
v ňom nachádzajú, a 

• ďalšie informácie, ktoré umožňujú jeho bezpečné 
používanie, predovšetkým informácie o zabezpečení 
riadneho nakladania s výrobkom, keď sa stane 
odpadom.  

Informácie v databáze SCIP sú verejne dostupné, a to 
najmä subjektom v oblasti nakladania s odpadom a 
spotrebiteľom.  

Agentúra ECHA zabezpečuje ochranu citlivých 
informácií, napríklad väzieb medzi aktérmi v tom istom 
dodávateľskom reťazci. 

OBSAHUJÚ VAŠE VÝROBKY LÁTKY 
VZBUDZUJÚCE VEĽMI VEĽKÉ OBAVY (SVHC)?

UVÁDZATE ICH NA TRH EÚ?

Ak výrobky, ktoré vyrábate, montujete, dovážate alebo 
distribuujete, obsahujú SVHC v zozname kandidátskych 
látok agentúry ECHA v koncentrácii vyššej než 0,1 
hmotnostného %,:

ste povinní oznámiť ich do databázy SCIP. 

Ak ste maloobchodný predajca a výrobky spotrebiteľom 
len dodávate, táto oznamovacia povinnosť sa na vás 
nevzťahuje. 

Oznamovacia povinnosť pre spoločnosti týkajúca sa 
SCIP sa uplatňuje od januára 2021.

ČO JE VÝROBOK? 

Výrobok je predmet, ktorý počas výroby dostáva 
konkrétny tvar, povrch alebo stvárnenie, ktoré určuje 
jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie. 

ČO JE CIEĽOM?  

Cieľom databázy SCIP je zvýšiť poznatky o 
nebezpečných chemikáliách vo výrobkoch a produktoch 
počas ich celého životného cyklu vrátane fázy odpadu.  

Taktiež: 

• sa usiluje o zníženie nebezpečných látok v odpade,  
• podporuje nahrádzanie týchto látok bezpečnejšími 

alternatívami a 
• prispieva k lepšiemu obehovému hospodárstvu.  

PRÍNOSY PRE SUBJEKTY V OBLASTI 
NAKLADANIA S ODPADOM A SPOTREBITEĽOV 

Informácie v databáze SCIP pomáhajú subjektom 
v oblasti nakladania s odpadom zlepšovať postupy 
v oblasti hospodárenia s odpadom a podporovať 
využívanie odpadu ako zdroja. 

Spotrebitelia majú prospech z lepšej informovanosti 
o nebezpečných chemikáliách v produktoch. Pomáha to 
spotrebiteľom robiť lepšie informované rozhodnutia pri 
kúpe výrobkov a podporuje ich „právo informovať sa“. 
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