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 שחקנים בשרשרת האספקה

 
 התקשרות עםOR  למילוי

 חובות יבואן
  יידוע שרשרת האספקה

מספרי , OR-על מינוי ה
 הרשום' והטונאגרישום 

 נדרש לדעת מהם
 שימושי הלקוחות בחומר

 

Non-EU 
Manufacturer\Formulator 

 
 
ידוא שהשימוש הספציפי  ו

 בחומר רשום
 יידועECHA   בדבר נוכחות

חומר בעל סיכון גבוה  
 בנסיבות מסוימות

 שידור מידע על שימוש
בטוח בחפץ למשתמשים  

 וצרכנים

 

Article Producer\Supplier 

 
 
 לעתים אחראי על ביצוע

 הרישום
דיווח ל-OR  על הכמויות

 המיובאות
 במורד  מידע שידור

 שרשרת האספקה

 

Importer 



 דגשים להתנהלות בשרשרת האספקה

החקיקה לא מספקת פורמט ספציפי לאופן העברת המידע בשרשרת האספקה 
REACH Compliance Statement 
REACH Tonnage Coverage 
Annual reporting of volumes 

 
 להסדרת סוגיות משפטיות מראש במסגרת המערך החוזי מול קיימת חשיבות

 השחקנים השונים בשרשרת האספקה
איזון בין נגישות המידע לציבור לבין הגנה על סודות מסחריים 
כתבי ויתור , שיפוי, מנגנון חלוקת סיכונים בנוגע לאחריות על החזרי מוצר

 הצהרות ומצגים, ביטוח, מלקוחות בדבר מגבלות מידע
 הוצאותמנגנון חלוקת 
 

קיים מענה למבנים מורכבים של שרשראות אספקה ולמבנים תאגידיים שונים 
פיצול או שינוי ארגוני בקבוצת חברות, העברת רישום עקב מיזוג 
 של קבלנות  בפרקטיקותהכרה(Toll Manufacturer) 



סיווג כחפץ המכיל  
 כימיקל

האם החפץ מכיל כימיקל  
  1-בכמות שנתית גבוהה מ

אשר מתוכנן להיות  , טון
?משוחרר  

 פטור מחובת רישום לא

 לבחון חובת רישום כן

האם החפץ מכיל כימיקל  
בעל סיכון גבוה ובריכוז  

?0.1%-גבוה מ  

 כן

האם החפץ מכיל כימיקל  
בכמות שנתית  

מיובאת של  /המיוצרת
?טון 1-למעלה מ  

בחינת חובת יידוע   –כן 
לרשות על נוכחות  

 הכימיקל

לבחון חובת שידור מידע  
 למשתמשי החפץ וצרכנים

 לא
פטור מחובות ידוע ושידור  
מידע למשתמשי החפץ  

 וצרכנים

 Articles-צעדים לעיסוק ב



 Articles-דגשים לעוסקים ב

קביעת הסיווג ל-Article או ל-Substance 
ץקושי בהכרעה מתי החומר הופך לחפ 
תפקידם של ארגונים תעשייתיים ביישור קו ושמירה על עקביות 
חשיבות לשמירה ותיעוד החלטת הסיווג 
 

חובת רישום 
רישום הכימיקל הנוכח בחפץ ולא של החפץ 
 

 חובת יידוע והעברת מידע על נוכחות חומרים בעלי סיכון גבוה(SVHC  ) 
ל-ECHA : חודשים ממועד כניסת החומר ל 6תוך-Candidate List 
כניסת החומר לעם המשלוח הראשון לאחר : למשתמשי החפץ-Candidate List 
יום מדרישה   45תוך : לצרכנים 
ה-Candidate List מתעדכנת לרוב פעמים בשנה 

 



 סוגיות סודיות

הגבלת שיתוף  
-המידע בתוך ה

SIEF  
 והקונסורציום

 

 חשיפת שמות
של חומרים   

שמהווים סוד 
 מסחרי

 

 חשיפת מידע
על זהות ספקים   

 מול לקוחות
 

 חשיפת מידע
על זהות לקוחות    

 מול מתחרים
 



 סוגיות משפטיות

איך מעבירים רישום במקרה של שינוי ארגוני בחברה? 

איזה מידע נדרש לספק לגורמים במורד שרשרת האספקה? 

איך ניתן להסתיר במידע המוגש ל-ECHA שם של חומר שמהווה סוד מסחרי? 

אילו הוראות מומלץ לכלול בהסכם מינוי של ה-OR? 

 הוראות מומלץ לכלול בהסכם קונסורציוםאילו? 

 

 

 

 

 

 



 תודה רבה

:ליצירת קשר  
דגןרות   

הרצוג פוקס נאמן    
daganr@hfn.co.il   
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