
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 
 

 
Справка: ECHA-09-GF-01-BG 
Дата: 30.10.2009 г.  
Език: български 
 

Насоки относно включването на 
вещества в приложение XIV (списък на 
веществата, подлежащи на 
разрешаване)
Европейската агенция по химикали 
(ECHA) издава поредица от 
фактологични справки, съдържащи 
структуриран преглед на 
ръководствата относно REACH, 
които се публикуват от агенцията. 
Документите са достъпни на 
следните 22 езика:  
 
английски, български, гръцки, датски, 
естонски, испански, италиански, 
латвийски, литовски,  малтийски, 
немски, нидерландски, полски, 
португалски, румънски, словашки, 
словенски, унгарски, фински, френски, 
чешки и шведски 
 
Фактологичната справка съдържа 
кратко резюме на основните аспекти 
в съответното ръководство относно 
REACH, включително библиографска 
информация и други справки.  

Ако имате въпроси или коментари 
относно настоящата фактологична 
справка, можете да ги изпратите по 
електронна поща на: 
info@echa.europa.eu, като посочите 
номера на фактологичната справка, 
датата на издаване и езиковата 
версия, посочена по-горе.  
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ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
РЪКОВОДСТВОТО? 

Регламентът REACH въвежда система, 
съгласно която пускането на пазара и 
употребата на вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство (SVHC), могат 
да бъдат обект на предварително 
разрешаване.  
 
Целта на разрешаването е да се 
гарантира, че рисковете, свързани със 
SVHC, се контролират правилно и че 
тези вещества се заменят постепенно с 
подходящи алтернативни вещества или 
технологии, където това е постижимо от 
икономическа и техническа гледна 
точка. 
 
Ръководството е насочено главно към 
компетентните органи на държавите-
членки и към Европейската агенция по 
химикали (ECHA). В него се предоставя 
обща информация за определянето на 
веществата като SVHC, за тяхното 
включване в списъка с кандидат 
веществата, пораждащи сериозно 
безпокойство за Разрешаване, (списък 
с кандидат вещества) и за 
евентуалното им включване в 
приложение XIV (списък на веществата, 
подлежащи на разрешаване или т.нар. 
„списък за разрешаване“). 
Ръководството ще помогне също на 
производителите, вносителите и 
потребителите надолу по веригата, 
които пускат на пазара и/или 
употребяват SVHC, да разберат по-
добре процеса на разрешаване и да го 
спазват. 
 
В допълнение към това, ръководството 
представлява документ за справка за 
всяко заинтересовано лице, което иска 
да направи коментари или допълнения. 
Коментари могат да бъдат направени 
по време на изготвянето на „списъка с 
кандидат вещества“. Заинтересованите 
страни ще имат възможност да 
направят коментари по препоръката на 
агенцията. Коментарите трябва да 
бъдат насочени по-специално към 
видове употребите, които трябва да 
бъдат освободени от изискване за 
разрешаване. 

 
Заинтересованите страни получават 
информация за крайните срокове за 
изразяване на коментар от интернет 
страницата на агенцията. 
Заинтересованите страни, които са се 
записали в списъка на постоянните 
адресати във връзка с „Регистъра за 
намерения“, ще бъдат информирани 
автоматично за всяко обновяване на 
списъка с досиетата съгласно 
приложение XV, включително досиета 
съгласно приложение XV, касаещи 
SVHC. 
 

ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ 
РЪКОВОДСТВОТО? 

Ръководството предоставя преглед на 
различните стъпки в процеса от 
определянето на веществата като 
SVHC и тяхното включване в „списъка с 
кандидат вещества“, до евентуалното 
им включване в „списъка за 
разрешаване“. Разгледани са следните 
теми: 
 
 процедура за разрешаване, 

включително ролите на различните 
действащи лица 

 обхват на разрешаването, където 
се разглеждат видовете вещества, 
които могат да бъдат обект на 
разрешаване и се посочват общите 
и конкретните правила за 
освобождаване на употреби от 
разрешаване; 

 процедура за включване на 
вещества в системата за 
разрешаване, където се описват 
подробно процесите по изготвяне на 
„списък с кандидат вещества“, 
приоритизиране на веществата в 
„списъка с кандидат вещества“ и 
изготвяне на „списъка за 
разрешаване“; 

 подробна информация какво 
трябва да включва препоръката 
на агенцията относно 
приоритетните вещества, 
подлежащи на включване в „списъка 
за разрешаване“. Тя трябва да 
включва вида на веществото, 
характерните  
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 свойства на SVHC, преходните 
разпоредби, периодите за 
преразглеждане на определени 
употреби, употребите или категории 
употреби, освободени от изискване 
за разрешаване, ако съществуват 
такива, и условията за такива 
изключения; 

 консултиране на Комитета на 
държавите-членки и 
заинтересованите страни относно 
идентифицирането на вещества за 
„списъка с кандидат вещества“ и 
относно проектопрепоръка на 
агенцията за вещества, които да 
бъдат включени в „списъка за 
разрешаване“. 
 

КАК ДА ЧЕТЕТЕ 
РЪКОВОДСТВОТО? 

В първата глава са обобщени 
накратко темите, разгледани в 
документа, и се обяснява за кого е 
предназначено ръководството. В 
допълнение се прави преглед на 
препратките към други ръководства 
относно REACH, които имат връзка с 
процеса за разрешаване.  
 
След общо въвеждане към процеса за 
разрешаване, във втората глава се 
дава допълнителна информация за 
ролите, задълженията и правата на 
различните лица, участващи в процеса 
за разрешаване. Също така е описана 
връзката с процедурите за 
ограничаване (дял VIII от Регламента 
REACH), които могат да включват 
същото вещество. Възможното взаимно 
влияние трябва да бъде оценено 
внимателно от органите, преди да се 
започне изготвяне на досие съгласно 
приложение XV. В главата се разяснява 
обхвата на процеса за разрешаване, 
като се обръща внимание на 
веществата и употребите, които са 
обект на този процес, и на 
изключенията от разрешаване. 
 
В третата глава се описва подробно 
процедурата за включване на вещества 
в системата за разрешаване. Тя 
започва с изготвяне на досие съгласно 

приложение XV, с цел определяне на 
дадено вещество като SVHC, по 
инициатива на Комисията или на 
държава-членка. Трябва да се 
разграничат три стъпки:  
 
 определяне на SVHC, които 

съставят „списъка с кандидат 
вещества“;  

 приоритизиране на веществата в 
„списъка с кандидат вещества“: 
веществата обикновено ще се 
приоритизират съгласно 
предварително определени 
критерии; 

 включване на вещества в „списъка 
за разрешаване“ въз основа на 
предходната стъпка за определяне 
на приоритет. 

 
В четвъртата глава са предоставени 
подробни насоки относно изготвянето 
на проект за вписване на вещество в 
„списъка за разрешаване“ (приложение 
XIV), като се посочват вида на 
веществото, характерните свойства на 
въпросните SVHC, преходните 
разпоредби, периодите за 
преразглеждане на определени 
употреби, употребите или категориите 
употреби, освободени от изискване за 
разрешаване, и условията за такива 
изключения.  
 
В петата глава се разглеждат 
задълбочено консултирането на 
Комитета на държавите-членки и 
ролята на заинтересованите страни за 
предоставяне на коментари.  
 
Приложение 1 обобщава ролята, 
задълженията и правата на 
действащите лица, с препратка към 
членовете на Регламента REACH. 
 
Приложение 2 предоставя формат за 
уведомление, че е изготвено досие по 
приложение XV за определяне на 
дадено вещество като CMR, PBT, vPvB 
или вещество с еквивалентна степен на 
безпокойство, съгласно член 59. 
 
Приложение 3 предлага формат за 
„списък с кандидат вещества“. 
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Проекто-списъкът съгласно 
приложение XIV на вещества, 
препоръчани за включване в „списъка 
за разрешаване“, е описан в 
приложение 4. 
 
Формулярите, които се попълват от 
заинтересованите страни, за 
изразяване на коментар до Комисията 
относно определянето на вещество, 
което да бъде включено в приложение 
XIV, във връзка с уведомлението, 
публикувано от ECHA, и относно 
проекто-списъка съгласно приложение 
XIV, на вещества, препоръчани за 
включване в „списъка за разрешаване“, 
са дадени в приложения 5 и 6. 

 
Приложение 7 съдържа списък с 
определения и съкращения. 
 

ОСНОВНИ АСПЕКТИ 

Вещества, пораждащи сериозно 
безпокойство 
 
Свойствата на SVHC са определени в 
член 57 на Регламента REACH: 
канцерогенни, мутагенни или токсични 
за репродукцията (CMR категории 1 и 
2), устойчиви, биоакумулиращи и 
токсични (PBT) или много устойчиви и 
много биоакумулиращи (vPvB) или 
вещества, определени за всеки 
конкретен случай, за които има научно 
доказателство, че пораждат 
еквивалентна степен на безпокойство.  
 
„Списъкът с кандидат вещества“ 
 
Когато органът (Комисията или 
държава-членка) счете, че дадено 
вещество може да отговаря на 
критериите за определяне като SVHC 
по член 57 на Регламента REACH, ще 
изготви досие съгласно приложение XV. 
Веществата, които отговарят на един от 
критериите по член 57 трябва да се 
включват в „списъка с кандидат 
вещества“, при условие че е постигнато 
споразумение по предложението за 
определяне като SVHC чрез 
процедурата, описана в член 59 на 
Регламента REACH. 

„Списъкът за разрешаване“ 
 

SVHC от „списъка с кандидат вещества“ 
може да бъде включено в „списъка за 
разрешаване“. Агенцията трябва да 
изготви препоръки кои вещества да 
бъдат включени в „списъка за 
разрешаване“ най-малко на всеки две 
години; първата препоръка е изпратена 
на Комисията към дата 1 юни 2009 г. 
Обикновено приоритет трябва да се 
отдава на вещества с PBT или vPvB 
свойства, които имат широко 
разпространена употреба или на тези, 
които се произвеждат или внасят в 
големи обеми. 
 
Дата/и, от която влиза в сила 
забрана 
 
Датата/ите, от която пускането на 
пазара и употребата на веществото се 
забраняват, освен ако не е издадено 
разрешение, което, когато е 
подходящо, следва да вземе предвид 
производствения цикъл, установен за 
тази употреба. 
 
Краен срок за подаване на заявление 
 
Дата, поне 18 месеца преди датата/ите, 
до които трябва да бъдат получени 
заявленията, ако заявителят иска да 
продължи да употребява веществото 
или да го пуска на пазара за 
определени употреби след датата/ите 
на забраната.  

 

ПРЕПРАТКИ КЪМ СВЪРЗАНИ 
МАТЕРИАЛИ 

Регламент REACH EО № 1907/2006 
Интернет страницата с Ръководства 
относно REACH е единен източник на 
достъп до общи и подробни технически 
насоки относно REACH, включително:  
Фактологични справки за 
ръководствата относно REACH. Често 
задавани въпроси (FAQ) се намират в 
раздела за REACH на интернет 
страницата на ECHA.  
 

 
Европейската агенция по химикалите 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML
http://guidance.echa.europa.eu/index_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/index_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/guidance3_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/guidance3_en.htm
http://echa.europa.eu/reach/faq_en.asp
http://echa.europa.eu/reach/faq_en.asp


Фактологична справка за ръководството 
Включване на вещества в приложение XIV 

 
 

БИБЛИОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ 
ОТНОСНО РЪКОВОДСТВОТО  

Версия 1 
Страници  71 
Дата 2008 г. 
ISBN  все още не е наличен Ръководството относно 

включването на вещества в 
приложение XIV (списък на 
веществата, подлежащи на 
разрешаване) може да се изтегли от 
интернет страницата на ECHA. 

DOT  все още не е наличен 
 
 Европейска агенция по химикали, 
2008 г. 
 
Текстът представлява работен 
превод на документ, публикуван 
първоначално на английски език. 
Оригиналният документ може да се 
намери на интернет страницата на 
ECHA.  
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