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Parsisiųsk programėlę
„Scan4Chem“

Scan4Chem

Ką galiu padaryti?
Parsisiųsk programėlę
„Scan4Chem“

Skenuok brūkšninį kodą
ir pasitikrink, ką perki

Jei neradai informacijos
- siųsk automatikšai
suformuotą užklausą
gamintojui

Daugiau informacijos:
https://bef.lt/life-askreach/

Projektas LIFE AskREACH (Nr. LIFE16
GIE/DE/000738) finansuojamas Europos
Sąjungos LIFE programos.

Pasitikrink,
ką perki

Medžiagos, atitinkančios vieną ar
daugiau iš šių kriterijų, gali būti įtrauktos
į REACH kandidatinį autorizacijos
sąrašą. SVHC negalima naudoti ar tiekti
rinkai, jei nėra suteiktas specialus
leidimas. Į sąrašą jau įtraukta maždaug
du šimtai medžiagų ir jis nuolat plečiasi,
nes kasmet pridedama naujų medžiagų.
Galiausiai siekiama nustatyti ir pakeisti
visas SVHC saugesnėmis ir tinkamomis
alternatyvomis.

Projektas LIFE „AskREACH“ siekia:
Didinti vartotojų informuotumą apie
gaminiuose slypinčias labai didelį
susirūpinimą keliančias medžiagas
(SVHC).
Suteikti vartotojams galimybę atsakingai
priimti sprendimus dėl pirkimo.
Didinti tiekėjų supratimą apie jų pareigą
teikti informaciją pagal REACH
reglamentą.
Tobulinti informacijos apie SVHC
grandinę tarp vartotojų ir tiekėjų bei taip
siekti SVHC pakeitimo saugesnėmis
alternatyvomis.

Projekto metu sukurta duomenų bazė,
kur gaminių tiekėjai galės pateikti
informaciją apie SVHC. Duomenų bazė
sujungta su mobiliąja programėle, kurią
vartotojai gali naudoti, norėdami gauti
informacijos apie SVHC gaminiuose. Jei
norimų duomenų dar nėra duomenų
bazėje, informacijos užklausa gali būti
automatiškai siunčiama gaminio tiekėjui.
Tiekėjams suteikiamos ir kitos IT
priemonės, padedančios teisingai
komunikuoti informaciją.
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Cheminės medžiagos, pagal REACH
reglamento 57 straipsnį nurodytos kaip
labai didelį susirūpinimą keliančios
medžiagos (SVHC), gali būti:
kancerogeninės, mutageninės ar
toksiškos reprodukcijai (CMR),
patvarios, bioakumuliacinės ir
toksiškos (PBT),
labai patvarios ir labai
bioakumuliacinės(vPvB),
lygiaverčio susirūpinimo, pvz.
endokrininę sistemą ardančios
medžiagos (EDC).
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Labai didelį susirūpinimą
keliančios medžiagos (SVHC)

Teisė žinoti
REACH reglamento 33 straipsnio 2 dalis
suteikia vartotojams teisę reikalauti iš
tiekėjų informacijos apie SVHC iš REACH
kandidatinio sąrašo gaminyje. Tiekėjai yra
įpareigoti per 45 dienas pateikti reikiamą
informaciją apie SVHC ir saugų gaminio
naudojimą. Šis įpareigojimo mokestis
taikomas tik gaminiams, kurių SVHC
sudaro daugiau kaip 0,1 % jų svorio.
Tiekėjai turi pranešti bent SVHC
pavadinimą.

Teisė žinoti taikoma beveik visiems
kietiems gaminiams, tokiems kaip tekstilė,
baldai, batai, sporto įranga, žaislai ar
elektroniniai prietaisai, ir kiekvienam
atskiram surenkamo gaminio
komponentui, jei šis komponentas
patenka į REACH straipsnio apibrėžimą.
Tai netaikoma sektoriams, kuriems
taikomi atskiri teisės aktai, pvz., skystiems
ar milteliniams gaminiams (pvz., dažams,
lakams), medicinos prietaisams, vaistams,
maistui, kosmetikai, plovikliams ir valymo
priemonėms, gyvūnų pašarams, augalų
apsaugos priemonėms ir biocidams.

