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Информация за страните, участващи в договорни споразумения за производство 
на ишлеме.  

Производител на ишлеме съгласно Регламента REACH  

Поради бизнес причини (напр. 
икономическа изгода, 
конкурентоспособност, логистика) 
дружеството може да реши да 
възложи изпълнението на (някои 
от) своите производствени 
дейности на трета страна. 
Естеството на такива договорни 
споразумения между дружествата е 
описано с помощта на широк 
набор от термини. „Производител 
на ишлеме“ е един от най-често 
използваните термини за описание 
на второ дружество, което 
извършва дейност в полза на 
първото в случаите, когато 
дейността е производство. 
Дейността е определена съответно 
като производство на ишлеме и е 
често срещана практика в 
химическата индустрия. 
Регламентът REACH не съдържа 
конкретни разпоредби относно 
производството на ишлеме. 
Въпреки това, производителите на 
ишлеме могат да имат задължения 
съгласно Регламента.  

Целта на тази фактологична 
справка е да обясни концепцията 
за производител на ишлеме и 
отговорностите, които това лице 
може да има съгласно Регламента 
REACH. Този документ също така 
описва накратко съответните 
изисквания на REACH. Освен това 
той дава някои първоначални 
съвети по отношение на това как 
може да бъде постигнато 
съответствието с изискванията за 
производителите на ишлеме и за 
дружества, които договарят с други 
дружества производство на 
ишлеме в тяхна полза. 

Споразуменията за производство 
на ишлеме могат да бъдат много 
различни от гледна точка на обхват 
и договорености. Настоятелно се 
препоръчва такива споразумения 
да се отнасят изрично към 
задълженията съгласно REACH, 
свързани с производствените 
дейности в ЕС - като минимум 
задължението за регистрация. 
Разпоредбите по отношение на 
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собствеността върху данните, 
бъдещите актуализации, 
отговорността за събирането и 
предоставянето на 
информационни листове за 
безопасност (ИЛБ), както и другите 
съответни задължения съгласно 
REACH, следва да бъдат ясно 
посочени в договорните 
споразумения. По подобен начин 
задълженията за правилно 
класифициране, опаковане и 
етикетиране на веществата или 
смесите, предмет на 
споразумението съгласно 
Регламента CLP, следва също така 
да бъдат посочени в 
споразуменията. 

КОЙ Е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ИШЛЕМЕ? 

Обикновено под производител на ишлеме 
се разбира дружество, което предоставя 
производствени услуги (срещу такса) на 
друго дружество, на базата на договор за 
предоставяне на тези услуги. За да се опи-
ше такава дейност,също така се използват 
и следните термини: 

• производител съгласно договор за 
възлагане на външен изпълнител; 

• трета страна доставчик на услуги; 

• производител на химически изделия 
по поръчка; 

• доставчик на външни услуги; 

• производител по договор; 

• производител на ишлеме.  

 
КАКВО Е ПРОИЗВОДСТВО НА 
ИШЛЕМЕ? 
 
Производството на ишлеме (или производс-
тво с материали на клиента) предполага, че 
се извършва преработка на материали. Ус-
лугите на производителя на ишлеме могат 
да включват например:  
 

- производство на вещество; 

- формулиране; 

- смесване; 

- разделяне; 

- дестилация; 

- центрофугиране; 

- комбинация от посочените по-горе дей-

ности. 

Процеси по съхранение или разпростране-
ние могат да придружават дейностите по 
производството на ишлеме, но сами по себе 
си те не представляват производство на 
ишлеме. 
 
Споразуменията за производство на ишлеме 
могат да се различават значително за всеки 
отделен случай. 
 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Споразумението за производство на ишлеме 
включва две страни: 

• Дружеството, поръчващо услугата 
за производство на ишлеме 
(„клиентът“, наричан също 
„възложител“), което може да 
предоставя суровини, информация 
относно химичния процес и 
необходимите инструкции. 

• Производителят на ишлеме 
(доставчик на услуга), който (в 
зависимост от ситуацията) осигурява 
инфраструктурата, необходимото 
оборудване, оперативния персонал и 
техническата поддръжка.  

Като цяло, клиентът обикновено е собстве-
ник на технологията на процеса и неговото 
ноу-хау, както и на крайния(те) продукт(и). 
Този факт разграничава споразумението за 
производство на ишлеме от стандартен до-
говор за доставка. 
 
КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ИШЛЕМЕ 
СЪГЛАСНО REACH? 
 
Регистрация на вещество 
 
Няма дефиниция на производител на ишле-
ме в Регламента REACH. Регламентът не 
предлага конкретни правила или разпоред-
би за този участник. Следователно, за це-
лите на REACH, производителят на ишлеме 

http://echa.europa.eu/
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трябва да се разглежда по същия начин, 
както всички други локализирани в ЕС 
производители, които отговарят на опре-
делението в член 3, параграф 9 на REACH, 
т.е. като: 

• физическо или юридическо лице, 
установено в Общността, което 
произвежда вещество в рамките на 
Общността,  

и дейността, свързана с производството, е 
определена в член 3, параграф 8, като: 

• получаване на вещества или извличане на 
вещества в естествено състояние 

В съответствие с член 6, параграф 1 на 
REACH, всеки производител на вещество от 
ЕС в количества от един тон или повече от 
един тон годишно трябва да регистрира 
веществото, освен ако не се прилагат 
специфични разпоредби за освобождаване 
от задължение1. Това включва вещества в 
самостоятелен вид, в смеси или вещества в 
изделия, когато са предназначени да бъдат 
освободени при нормални или предвидими 
условия на употреба.  
 
Ако посочените по-горе критерии за 
регистрация са изпълнени, 
производителят на ишлеме има 
задължение за регистрация съгласно 
REACH, въпреки факта, че клиентът е 
собственик на суровините, интелектуалната 
собственост и крайния(ите) продукт(и). 
 
Въпросът кой трябва да носи админист-
ративната тежест за регистрацията и 
свързаните с нея разходи трябва да бъде 
договорен между двата участника. Произ-
водителят на ишлеме може да няма въз-
можност да поеме тези разходи. Също така 
дружеството, поръчващо производство на 
ишлеме, може да иска да контролира регис-
трацията, тъй като често притежава регист-
рационни данни и поверителна търговска 
информация, отнасяща се до веществото и 
неговите употреби. 
 
Доколкото това не е в противоречие със 
задълженията на производителя съгласно 
REACH, между двете страни могат да бъдат 
сключени практически договорености по 
какъвто и да е удовлетворителен за двете 

                                           
1 За повече информация относно разпоредбите за 
освобождаване от задължения съгласно REACH,  
моля, консултирайте се с раздели: 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 
на Ръководството за регистрация. 

страни начин. Така например, клиентът мо-
же да реши да състави регистрационното 
досие и да заплати разходите за регистра-
ция. Също така между клиента и произво-
дителя на ишлеме може да има договорно 
споразумение, обхващащо собствеността 
върху данните и съдържащо разпоредби, с 
които едната или и двете страни се ангажи-
рат да компенсират другата за всяка загу-
ба, повреда или правна отговорност, които 
могат да възникнат от споразумението. Тъй 
като обстоятелствата на производството на 
ишлеме варират за всяко отделно дружест-
во, всеки сценарий следва да бъде оценен 
индивидуално, което позволява вземането 
на практически решения. Следва да се от-
бележи, че може да има нужда от преразг-
леждане и актуализиране на съдържанието 
на регистрационното досие по искане от 
компетентните органи или в резултат от 
предоставянето на нова информация. И 
двете страни трябва предварително да оп-
ределят ясно как ще действат в случай на 
подобна актуализация на нуждите. 
 
В допълнение към задължението за регист-
рация, Регламентът REACH определя други 
отговорности за производители, които про-
изводителите на ишлеме ще трябва да из-
пълняват. Следващите параграфи обясня-
ват някои от тези задължения. 
 
Производството на ишлеме и 
вещества, които подлежат на 
ограничаване 
 
Ако производителят на ишлеме е сключил 
договор за производство на вещество, той 
също така трябва да гарантира, че 
производството, пускането на пазара или 
употребата на това вещество не е 
ограничено от Приложение XVII 
(Ограничения по отношение на 
производството, пускането на пазара и 
употребата на определени опасни 
вещества, смеси и изделия ) от Регламента 
REACH. 
 
За повече информация относно 
ограниченията, моля, направете справка с 
Ръководството за изготвяне на досие по 
приложение XV за ограничения. 
Препоръчва се също така да посетите 
раздел Ограничения на уеб сайта на 
Европейската агенция по химикали (ECHA). 
 
 
 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/restriction


ANNANKATU  18,  P .O .  BO X 400,  F I -00121 HELS INKI ,  F INLAND  |  ECHA.EUROPA. EU  

Производство на ишлеме и 
разпоредби за разрешаване 
 
Изискванията за издаване на разрешение 
могат да се прилагат за веществата, които 
се използват от производителя на ишлеме 
(т.е. суровините, използвани в процеса). 
Тази информация следва да бъде посочена 
от доставчика на веществото, обикновено в 
информационния лист за безопасност 
(ИЛБ). Ако веществото е посочено в 
Приложение XIV на Регламента REACH 
(Списък на вещества, подлежащи на 
разрешаване), производителят на ишлеме 
трябва да провери дали той трябва да 
кандидатства или не за разрешение за 
неговата употреба. Въпреки това, ако 
дадено разрешение за тази конкретна 
употреба е предоставено на участник 
нагоре в неговата верига на доставка 
(напр. клиента), производителят на ишлеме 
може да се възползва от него (при условие, 
че той използва веществото в съответствие 
с условията на дадено разрешение, 
предоставено на участник нагоре в 
неговата верига на доставка). 
 
За повече информация относно процеса на 
разрешаване, моля, консултирайте се с 
Ръководството за изготвяне на заявление за 
разрешение и Въпроси и отговори относно 
подаването на заявление за разрешение. 
Също така препоръчваме да видите  
раздела Разрешение на уеб сайта на  
ECHA. 
 
Изисквания за информационните 
листове за безопасност (ИЛБ) 
 
Член 31, параграф 1 от Регламента REACH  
изисква доставчикът на вещество или 
смес да предоставя ИЛБ, който е формати-
ран съгласно приложение II на REACH, ко-
гато: 
 
дадено вещество: 
- отговаря на критериите за класификация 

като опасно в съответствие с Регламента 
за класифициране, етикетиране и опако-
ване на вещества и смеси (Регламента 
CLP); или 

 
- е устойчиво, биоакумулиращо и токсично 

(PBT) или много устойчиво и много 
биоакумулиращо (vPvB) в съответствие с 
приложение XIII на Регламента REACH; 
или 

 
- е включено в списъка на кандидатите за 

вещества , които могат да подлежат на 
разрешаване. 

 
или смес: 
- отговаря на критериите за класифициране 

като опасна в съответствие с Директивата 
относно опасните препарати (DPD)2;  

Доставчикът е определен в член 3, 
параграф 32 на REACH като „всеки 
производител, вносител, потребител надолу 
по веригата или дистрибутор, пускащ на 
пазара вещество в самостоятелен вид или 
в смес, или смес“. По отношение на 
дефиницията на REACH за пускане на 
пазара ((„доставяне или предоставяне, 
независимо дали срещу заплащане или 
безплатно, на трета страна“), веществата 
(или смесите), предоставени на клиента 
(т.е. третата страна) от производителя на 
ишлеме, могат да се считат за пуснати на 
пазара. Следователно, производителят на 
ишлеме е доставчикът на вещество (или 
смес) и клиентът или потребителят надолу 
по веригата е получателят. Производителят 
на ишлеме по този начин е официално 
отговорен за осигуряването на ИЛБ за 
веществото(ата) /сместа(ите), които 
произвежда за клиента. Въпреки това, ако 
бъде договорено между страните, 
изготвянето на ИЛБ може да се извършва от 
клиента. 

Обърнете внимание, че дори и ако 
веществото не е класифицирано като 
опасно или ако не бъдат изпълнени 
условията на член 31 за срока на 
предоставяне на ИЛБ, доставчикът може 
при определени условия да трябва да 
предостави на получателя друга 
информация в съответствие с член 32 от 
Регламента REACH. 

За повече информация относно това за кои 
вещества и смеси трябва да се предоставя 
ИЛБ и от кого, моля, направете справка с 
Ръководството за съставяне на 
информационни листове за безопасност. 
 
Задължение за съхраняване на 
информация 
 
Както в случая с всякакви други базирани в 
ЕС производители, от производителя на 
                                           
2 Имайте предвид, че от 1 юни 2015 г. критерият за 
смеси също ще се основава на Регламента CLP. 

http://echa.europa.eu/
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http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_configType=renderRequest&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_displayingMainPage=false&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaTopic=14268273&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaScope=14268275&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_jspPage=%2Fhtml%2Fdisplay_portlet%2Fview.jsp
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p_p_id=qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_configType=renderRequest&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_displayingMainPage=false&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaTopic=14268273&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_qaScope=14268275&_qahelpdeskdisplay_WAR_qahelpdeskportlet_INSTANCE_1fBp_jspPage=%2Fhtml%2Fdisplay_portlet%2Fview.jsp
http://echa.europa.eu/support/authorisation
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
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http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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ишлеме, съгласно член 36 на REACH, се 
изисква да събира и съхранява цялата 
информация, която му е необходима, за да 
изпълнява задълженията си съгласно 
REACH. 
 
Производителят на ишлеме трябва да бъде 
в състояние да докаже съответствие с 
изискванията на REACH по искане на 
(контролни/правоприлагащи) органи или 
ECHA. В зависимост от услугата, 
предоставяна от производителя на ишлеме, 
наборът от такава информация може да 
варира. За производителите на ишлеме, 
извършващи производство съгласно 
разпоредбите на REACH, тази информация 
може да включва, например: 

• ИЛБ на вещества или смеси, които са 
произведени за клиента и се 
предоставят на клиента или на трети 
страни;  

• ИЛБ на вещества или смеси, които се 
предоставят от клиента на 
производителя на ишлеме; 

• регистрационни номера на всички 
произведени вещества (при условие, че 
те изискват регистрация); 

• всяка друга информация за веществата  
, предоставена на клиента или на трети 
лица съгласно изискванията на член 32 
на REACH; 

• фактури и доказателство за плащане на 
такси за регистрация на 
произведеното(ите) вещество(а); 

• копие на договор за производство на 
ишлеме; 

• производителят на ишлеме трябва също 
да може да документира обема на всяко 
вещество, което произвежда. 

 
ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
Споразуменията за производство на ишлеме 
могат да бъдат поверителни. По-специално, 
клиентът може да не иска да разкрива на 
своите крайни клиенти идентичността на 
производителя на ишлеме или да разкрива, 
че съществуват и други производители на 
ишлеме, които работят в негова полза. 
 
Ако и двата участника са базирани в рамки-
те на ЕС, клиентът може да използва въз-
можността, предоставена от член 4 на 
REACH (Обща разпоредба) и да действа 

като представител на трета страна (TPR) 
за дискусии с други регистранти в рамките 
на Форума за обмен на информация за ве-
ществото (SIEF) за въведено вещество. 
Производителят на ишлеме може да опре-
дели клиента като представител на трета 
страна (TPR). В този случай идентичността 
на регистранта (т.е. производителя на иш-
леме) няма да бъде разкрита от ECHA на 
други производители или вносители в про-
цеса на запитването. Като представител на 
трета страна (TPR), клиентът ще бъде ви-
дим участник в дискусиите във всеки SIEF 
за съответните отделни вещества. Въпреки 
това, когато се сключват споразумения за 
SIEF и споразумения за достъп до данните, 
специфичният статут на TPR трябва да се 
вземе под внимание. Необходимо е да се 
гарантира, че действителният регистрант 
(т.е. производителят на ишлеме), който е 
представен от представител на трета страна 
(TPR), също така получава разрешение да 
се позова на данните в съвместната регист-
рация.  
 
Освен това, двете страни на споразумение-
то за производство на ишлеме трябва да 
имат предвид, че когато клиентът действа 
като представител на трета страна (TPR), 
той (подобно на всички TPR) не може да 
регистрира вещество за дружеството, което 
представлява (т.е. производителя на ишле-
ме). В такива случаи самата регистрация 
трябва да бъде направена от производителя 
на ишлеме (на негово име). Ролята на пред-
ставителя на трета страна (TPR) е ограни-
чена до запазване на анонимност в диску-
сиите на SIEF 
(така, че другите членове на SIEF да не 
знаят кой в действителност е производите-
лят). Производителят (на ишлеме) законно 
остава регистрантът. 
 
При изготвянето на регистрационно досие, 
регистрантът (производителят на ишлеме) 
може да изисква информацията, съдържаща 
се в ИЛБ (като името на дружеството), за 
поверителна за целите на разпространени-
ето на информация от регистрационното 
досие от страна на ECHA. Тази възможност 
е дадена от член 119, параграф 2, буква г) 
от Регламента REACH. Регистрантът трябва 
да се обоснове защо публикуването на тази 
информация ще бъде потенциално вредно 
за неговите търговски интереси или за тър-
говските интереси на всяка друга заинтере-
сована страна. Фактът, че регистрантът не 
действа като пряк доставчик и е определил 

http://echa.europa.eu/
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представител на трета страна (TPR), е под-
крепящ фактор в тази ситуация. Такова 
искане за поверителност трябва да се 
придружава от съответната такса в съответ-
ствие с приложение IV на Регламента за 
таксите. Обосновката ще се оценява от 
ECHA в съответствие с член 119, параграф 
2 от Регламента REACH. Когато се приема 
за валидна, съответната информация няма 
да се разкрива от ECHA по време на разп-
ространението на информация от регистра-
ционните досиета или за целите на споде-
лянето на данни. 

За допълнителни инструкции, моля, напра-
вете справка с раздел 4.3.4 на 
Ръководството за подаване на данни Част 
16 - Искания за поверителност.  

За повече информация за назначаване на 
представител на трета страна (TPR), задъл-
женията за споделяне на данни и създава-
нето на SIEF, моля, направете справка с 
Ръководството за обмен на данни. 

Също така може да има случаи, когато про-
изводителят на ишлеме се намира извън 
ЕС, а клиентът е вътре в ЕС. В такава ситу-
ация клиентът е вносител и може да ре-
гистрира веществото в тази роля3. По този 
начин клиентът притежава регистрационно-
то досие и контролира регистрацията. 
 
Друга възможност би могла да бъде опре-
делянето на клиента като изключителен 
представител (ИП) на производителя на 
ишлеме извън ЕС. Имайте предвид, че член 
8, параграф 3, от Регламента REACH изиск-
ва производителят извън ЕС (т.е. произво-
дителят на ишлеме) да информира все-
ки(всички) вносител(и) от ЕС в рамките на 
същата верига на доставка за определянето 
на ИП (така те ще знаят кой е производите-
лят на ишлеме извън ЕС). Въпреки това, 
този проблем не възниква, ако клиентът 
действа като единствен вносител.  
Производителят извън ЕС може да посочи 
само един изключителен представител за 
дадено вещество. Даден ИП може да предс-
тавлява няколко производители на същото 
вещество от държави извън ЕС, но след 
това ще е необходимо веществото да се 
регистрира поотделно за всеки правен су-
                                           
3 Не е вариант за производителя на ишлеме извън ЕС 
да регистрира вещество, тъй като съгласно REACH 
само правни субекти на ЕС могат да  
регистрират вещество. 

бект, което той представлява за това ве-
щество (т. е. чрез изграждане на обособени 
UUIDs за всеки правен субект, което той 
представлява и с подаването на отделна 
регистрация за всеки от тези правни субек-
ти). Това прави назначаването на ИП от 
производител на ишлеме извън ЕС по-
сложно, в случай че производителят на иш-
леме извън ЕС произвежда няколко  
различни вещества за няколко потребите-
ля. 
 
За повече информация за определяне на 
изключителен представител и неговата 
роля и задължения съгласно REACH, моля, 
вижте раздел 2.1.2.5 на Ръководството за 
регистрация. 
 
ПРОМЯНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
НА ИШЛЕМЕ 
 
Дружество, възлагащо услуги за работа на 
ишлеме, също така трябва да бъде инфор-
мирано за правните последици при смяна 
на производителя на ишлеме с различно 
дружество (различно предприятие).  
 
В съответствие с член 22, параграф 1, бук-
ва а) от REACH, всяка промяна в идентич-
ността на регистранта трябва да бъде съ-
общена на ECHA. Ако тази промяна също 
така включва промяна в юридическото лице 
на регистранта, тя поражда необходимостта 
от актуализиране на регистрационното до-
сие, както и от изплащането на такса за 
актуализация съгласно Регламент (ЕО) № 
340/20084 (Регламента за таксите).  
 
Ако дружеството, поръчващо 
производството на ишлеме, реши да 
прехвърли производството на ишлеме на 
различно дружество, това не може да се 
разглежда просто като промяна на 
юридическо лице, освен ако не съществува 
правна връзка между старото и новото 
юридическо лице. Следователно, в такъв 
случай ще се изисква нова регистрация, 
придружена от съответната такса.  
 
Може също да се изисква нова регистрация, 
придружена от съответната такса, ако е 
налице промяна на производителя на 
ишлеме извън ЕС, който е определил ИП. В 

                                           
4 Изменен от Комисията Регламент за изпълнение (ЕО) 
№ 254/2013 на Комисията от 20 март 2013 г. 
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такъв случай трябва да се регистрират или 
вносителите от ЕС, или нов ИП, определен 
от новия производител на ишлеме извън 
ЕС. 
 
Ако новият производител на ишлеме (или 
съответният нов ИП или вносител) е 
производител за първи път (или вносител) 
на въведено вещество в количество между 
1-100 тона на година (и веществото не е 
класифицирано като канцерогенно, 
мутагенно и токсично за репродукцията 
CMR категория 1 или 2, или като силно 
токсично за водните организми, може да 
причини дълготрайни неблагоприятни 
ефекти във водната среда (R50/53) в 
съответствие с Директива 67/548/ЕИО5), 
той все още може да се възползва от 
„късна“ предварителна регистрация до 31 
май 2017 г., в рамките на 6 месеца след 
първото производство в количество 1 тон 
или повече годишно. Тази възможност е 
предвидена в член 28, параграф 6 от 
Регламента REACH. Имайте предвид, че 
късна предварителна регистрация не се 
прилага за невъведени вещества. 
 
За повече информация относно промяна на 
юридическото лице се препоръчва да 
направите справка с Ръководство за 
потребителя от индустрията на REACH-IT 
Част 17 - Промяна на юридическо лице. 
Това ръководство дава общ контекст за 
промяна на юридическо лице, определя 
някои ключови условия и обобщава 
задълженията на дружествата по 
отношение на промяна на името и промяна 
на юридическото лице. То също така описва 
употребата на тези функции, които се 
изискват от страна на индустрията, за да се 
спазят изискванията на Регламента REACH, 
когато дружеството промени юридическото 
си лице. За по-конкретни инструкции за 
това как да се докладва промяна на 
юридическото лице, моля, направете 
справка с Практическо ръководство 8: Как 
да съобщаваме за промени в юридическото 
лице.  
                                           
5 Директива 67/548/ЕИО е заменена с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 (Регламента CLP). 67/548/ЕИО ще бъде 
изцяло отменен, считано от 1 юни 2015 година. 
Дотогава има преходни разпоредби, които ще действат 
в съответствие с член 61 на CLP. Позоваването на 
класификацията, съдържаща се в този текст, се отнася 
до концепцията за хармонизирано класифициране на 
вещества, изброени в част 3 от приложение VI към 
Регламента CLP и самостоятелна класификация в 
съответствие с член 4 на Регламента CLP. 

 
КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
И ПОМОЩ? 
 

Националните информационни бюра за 
REACH предлагат практически съвети на 
местни езици: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/  
 

Промишлените асоциации също така 
често предоставят информация и подкрепа 
на своите членове. 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ 

Регламентът REACH  EО № 1907/2006 

Регламентът CLP (EО) № 1272/2008 

Регламентът за таксите (ЕО) № 340/2008, 
изменен от Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 254/2013 на Комисията от 20 март 2013 
г. 

Ръководство за REACH: този раздел на уеб 
сайта на ECHA е единната точка за достъп 
до общите и подробни технически указания 
относно REACH.  

Кратко ръководство: този раздел на уеб 
сайта на ECHA съдържа серия от съкратени 
версии на ръководствата на REACH, за да 
се направят съответните пълни ръководст-
ва, публикувани от ECHA, по-достъпни за 
индустрията. 

Фактологични справки и Често задавани 
въпроси (ЧЗВ) могат да се намерят в раздел 
„Поддръжка“ на уеб сайта на ECHA.  

За текущите ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 
относно производството на ишлеме (като 
през мес. юли 2013 г.), вижте: Връзка към 
ЧЗВ. 
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