SCIP bejelentésről részletesen

Jogi alap: A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/851 európai és
parlamenti és tanácsi irányelv írja elő.
Magyar jogszabály még nem jelent meg.
NNK honlapja szerint: 2021. január 5-től új bejelentést kell tenniük az Európai Vegyianyag-ügynökség
(ECHA) felé.
SCIP adatszolgáltatási kötelezettség: információt kell adni azokról a REACH rendelet 3. cikk 33.
pontjában definiált árucikkről az árucikk szállítóinak, melyek legalább 0,1 tömeg % különös
aggodalomra okot adó (SVHC) anyagot tartalmaznak, bármely korábbitól eltérő vagy új termék
gyártástételei előtt.
Az ECHA-nak való információszolgáltatás kötelezettsége az első szállítótól (előállító/ importőr)
kezdődik. A REACH rendelet tekintetében az import az Európai Gazdasági Térség tagállamain (EGT;
EU-tagállamok, Norvégia, Liechtenstein, Izland) kívüli országból történő behozatalt jelenti.
SCIP adatbázis: Az adatbázis lehetővé teszi, hogy az SVHC anyagokat tartalmazó árucikkekkel
kapcsolatos információk rendelkezésre álljanak a termékek és anyagok teljes életciklusa alatt,
beleértve a hulladékfázist.
Adatszolgáltatás módja: az ECHA harmonizált IUCLID formátuma.
Érintettek:
Legalább 0,1 tömeg% SVHC anyagot tartalmazó árucikk szállítók (EU-n belül):
- az árucikk uniós előállítói és összeszerelői
- az árucikk uniós importőrei
-az árucikk uniós forgalmazói és a szállítói lánc árucikkeket forgalmazó egyéb szereplői, a
közvetlenül és kizárólag a fogyasztóknak árucikkeket szállítók kivételével
Az árucikk előállítóira/összeszerelőire és importőreire vonatkozó bejelentési kötelezettség abban az
esetben is szükséges, ha kizárólag fogyasztók számára hozzák forgalomba az árucikkeket.
Az ECHA honlapja alapján a szállítói lánc későbbi szereplői (például forgalmazók, akik nem
importőrök) esetén pragmatikus megközelítést lehet keresni a kötelezettségük teljesítésének módját
illetően, például hivatkozni a szállítói lánc korábbi tagja által már benyújtott információkra.
Adatszolgáltatási kötelezettség információtartalma:
- Árucikk azonosítása (azonosítók; osztályozás felhasználás alapján-TARIC/CN kód; jellemzők)
- Aggodalomra okot adó elemek (árucikkben jelen lévő SVHC anyag azonosító; koncentráció
tartomány; anyag kategória vagy keverék kategória (az SVHC anyag jelen van az anyagban
amiből az árucikk készült, vagy egy további feldolgozási tevékenység alatt az árucikkbe
beépített keverékben van jelen))
- Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások

Összetett (több árucikkből álló) tárgyak esetén az információtartalom:
SVHC 0,1 tömegszázalékos koncentrációját minden esetben az érintett (rész)árucikk tömegéhez kell
viszonyítani: minden egyes olyan (rész)árucikket be kell jelenteni, amely ennél nagyobb
koncentrációban tartalmaz SVHC-t
- Termék azonosítása
- Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások
- SVHC anyagot tartalmazó árucikkről információk

