Nuo kada taikoma prievolė?
Gaminys – daiktas, kuris gaminamas
įgyjo konkrečią formą ar struktūrą,
labiau nulemenčią jo naudojimo
paskirtį, nei jo cheminė sudėtis
(REACH reglamento 3(3) str.).
SCIP – tai informacijos apie atskiruose
gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose
naudojamų
susirūpinimą
keliančių
cheminių medžiagų (angl. Substances of
Concern In articles as such or in complex
objects (Products)) duomenų bazė.

Europos
Parlamento
ir
Tarybos
direktyvos (ES) 2018/851 (Bendrosios
atliekų direktyvos atnaujinimas) 9(1)(i)
str. įpareigoja gaminių tiekėjus teikti
informaciją, pagal REACH reglamento
33(1) str., apie gaminiuose esančias labai
didelį susirūpinimą keliančias cheminės
medžiagas (ang. SVHC). Bendrosios
atliekų direktyvos nuostatos perkeltos į
nacionalinę teisę - LR atliekų tvarkymo
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą
Nr. XIV-407

Kam taikoma prievolė?
Bet kuris tiekėjas, ES rinkai pateikiantis
gaminį, kurio sudėtyje yra į Kandidatinį
sąrašą įtraukta SVHC medžiaga, kurios
koncentracija viršija 0,1 % masės dalies
(w/w), nuo 2021 m. sausio 5 d. privalo
pateikti Europos cheminių medžiagų
agentūrai (ECHA) informaciją apie tą
gaminį, t. y. pateikti SCIP pranešimą.

Pareiga galioja bet kuriam atskiram arba
sudėtinio daikto, t. y. daugiau nei iš vieno
gaminio pagaminto daikto, sudėtyje
esančiam gaminiui.
Gaminių tiekėjai tai:
- ES gamintojai ir surinkėjai,
- ES importuotojai,
- ES gaminių platintojai ir kiti rinkai
gaminius tiekiantys subjektai.
Prievolė
pranešti
netaikoma
mažmenininkams, kurie gaminius tiekia tik
vartotojams.

Kokia informacija pateikiama SCIP
pranešime?
SCIP pranešime pateikiama informacija
apima:
•
•
•
•

gaminio tiekėjo tapatybę ir jo
kontaktinius duomenis;
gaminio identifikavimo informaciją;
SVHC pavadinimą, koncentracijos
intervalą ir vietą;
informaciją apie saugų gaminio
naudojimą.

SCIP duomenų bazė

Lietuvoje
įsikūrusiems
gaminių
tiekėjams prievolė teikti pranešimą į SCIP
duomenų bazę taikoma nuo 2021 m.
liepos 1 d.

SVHC medžiagų Kandidatinis
sąrašas-

https://echa.europa.eu/lt/can
didate-list-table

Daugiau informacijos:
• Aplinkos apsaugos agentūros
svetainėje;
• ECHA svetainėje.

Turite
klausimų
pranešimo teikimo?

dėl

SCIP

Susisiekite su mumis:

Aplinkos apsaugos agentūra
REACH-CLP pagalbos tarnyba
El. paštas: reachclp@aaa.am.lt
https://aaa.lrv.lt/lt/

