
За какво става дума?
Правилата за производство, внос и използване на 
химикали в Европейския съюз са разработени с цел 
да се отговори на нуждите на бизнеса и обществото 
от по-безопасни химикали.

Целта на REACH е управление на 
рисковете от химикали и насърчаване на 
конкурентоспособността и иновациите чрез 
регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване.

CLP улеснява световната търговия и подобрява 
безопасността на работещите лица и потребителите 
чрез прилагане на глобалната хармонизирана 
система на Обединените нации за класификация, 
етикетиране и опаковане на химикали в ЕС.

Тези регламенти въвеждат обща система за 
гарантиране на високо ниво на защита на здравето 
на човека и околната среда в ЕС.

Какво трябва да направя?
Зависи от ролята ви във веригата на доставки, 
както и от това колко опасни са веществата, които 
използвате, и как ги използвате.

Инструментът Navigator на ECHA ще ви помогне 
да определите какви са изискванията във вашия 
случай. 
https://echa.europa.eu/identify-your-obligations

ОПОЗНАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ВАС ХИМИКАЛИ

Какви са разходите?
REACH изисква плащането на вноски и такси на 
ECHA. Колкото по-малка е вашата компания, 
толкова по-ниски са вноските и таксите. Вижте:
 https://echa.europa.eu/sme

Другите разходи може да надхвърлят вноските. Те 
зависят от специфичните ви задължения, нуждата 
от създаване или закупуване на данни, избор за 
използване на консултанти или необходимостта/
решението да се намерят по-безопасни химикали, с 
които да се заменят опасните.

Къде мога да намеря 
информация и помощ?
Използвайте уебсайта на ECHA като източник на 
новини, насоки, отговори на въпроси и подкрепа. 
https://echa.europa.eu/subscribe

Правните основания и най-важната информация, 
касаеща компаниите, са предоставени на 23-те 
официални езика на ЕС. 
https://echa-term.echa.europa.eu/

На уебсайта на ECHA можете да търсите също 
информация за свойствата, класификацията и 
безопасната употреба на химикалите, предлагани 
на пазара в ЕС.

Свържете се със:

• вашите доставчици и клиенти относно конкретни 
вещества или продукти;

• вашата промишлена организация за специфични 
за сектора съвети и информация;

• националното информационно бюро по 
REACH и CLP за въпроси относно спазването на 
изискванията;

• информационното бюро на ECHA за подкрепа 
относно инструментите, които трябва да 
използвате.
https://echa.europa.eu/support

Опознайте използваните от вас 
химикали

Доставяте химикали? — Трябва да съберете 
информация, за да класифицирате, 
етикетирате и регистрирате веществата, които 
произвеждате или внасяте, и за да посъветвате 
клиентите си как да ги използват безопасно. 
https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration 
https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp

Използвате химикали? — Трябва да приложите 
на практика съветите за управление на риска, 
предоставени от вашите доставчици, или да ги 
информирате, ако тези съвети не са уместни.
http://echa.europa.eu/downstream

Обърнете внимание на „веществата, 
пораждащи сериозно безпокойство“

Най-опасните химикали са поставени в 
списъка на „веществата, пораждащи сериозно 
безпокойство“. Те могат да причинят рак, 
да разрушат хормоналните системи, да се 
натрупват в природата и в живите организми 
и да причинят необратими ефекти върху 
здравето на човека и околната среда. 

Списъкът се актуализира два пъти годишно. 
Вижте:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Ако вашето вещество е включено в този списък, 
то може да бъде избрано за разрешаване, 
което означава, че трябва да подадене 
заявление за разрешение, за да продължите да 
го използвате. 
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Какво означава това?
Свободно движение на химикали
Едни и същи правила важат за всички компании в 
ЕС.

„Няма данни, няма пазар“.
Производството, вносът, предлагането на пазара 
и използването на нерегистрирани вещества 
е незаконно. Това се отнася до вещества в 
самостоятелен вид или в смеси.

Комуникация по веригата на доставки
Всеки участник във веригата на доставки има 
определена задача с оглед съобщаването на 
опасните свойства и безопасната употреба 
на химикали — производители, вносители, 
формулатори, дистрибутори и търговци на дребно. 
https://echa.europa.eu/communication-in-the-supply-chain

Потребителите имат правото да поискат и получат 
информация дали техните продукти съдържат 
вещества, пораждащи сериозно безпокойство за 
тяхното здраве и за околната среда.

Предимство в бизнеса
REACH и CLP насърчават заместването на най-
опасните химикали. Можете да превърнете 
правните задължения в бизнес възможности, като 
се освободите от тези вещества на ранен етап.

Можете ли въз основа на информацията, която 
имате за произвежданите, внасяните или 
използваните от вас вещества, да намерите по-
безопасна алтернатива преди вашите конкуренти и 
да спечелите предимство в бизнеса?

Участвайте в обществените консултации на 
ECHA, ако сте разработили или сте използвали 
алтернативи на вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство. 
https://echa.europa.eu/public-consultations

Безопасността 
на химикалите и 
вашата стопанска 
дейност
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Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника

Отнася ли се това за моята 
стопанска дейност?
Зависи дали вашата компания:

Ако отговорът на някой от тези въпроси е „Да“, тази 
листовка е за Вас.

Става дума за вашите права и отговорности 
съгласно REACH и CLP, които важат за всички 
промишлени сектори и за всички компании, чиято 
дейност е свързана с химикали в Европейския съюз, 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Като спазвате законовите изисквания, можете 
да управлявате рисковете от химикали в своята 
стопанска дейност и да участвате в опазването на 
здравето на човека и околната среда.

По този начин ще отговорите на очакванията 
на вашите клиенти за по-безопасни химикали 
и продукти, което може също така да увеличи 
репутацията на вашата марка.

Започнете от: https://echa.europa.eu/sme

формулирате химични 
смеси?

напр. бои, моторни 
масла, сапуни и перилни 

препарати

произвежда или внася 
химични вещества или 

смеси?

напр. ацетон, фенол, бои, 
лубриканти

произвежда или внася 
изделия за потребителя?

напр. мебели, дрехи, 
електроуреди

използва химикали?

напр. за покритие или 
почистване
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