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Информация за химикалите 
Какво можете да намерите в базите данни на ECHA 
 

 
 

ECHA е единствен по рода си източник на информация за химикалите, които се 

произвеждат и внасят в Европейския съюз, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. 
 

Нашите бази данни съдържат информация за 
химичните вещества, техните опасни свойства, 
класификация и безопасна употреба. 
 
Данните са предоставени на Агенцията от 
компаниите в съответствие със задълженията им 
съгласно регламентите REACH, CLP, Регламента за 
биоцидите и Регламента за PIC. 
 
 

В тази фактологична справка е направен преглед на 
данните, които се съдържат в основните ни бази 
данни: 
 
• REACH: база данни на регистрираните вещества 
• CLP: списък за класификация и етикетиране 
• Регламент за биоцидите (BPR): списък на 

активните вещества и биоцидите 
• Регламент за предварително обосновано съгласие 

(PIC): химикали, предмет на PIC 
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ЧЕТИРИТЕ БАЗИ ДАННИ НА ECHA 

REACH: база данни на регистрираните вещества 

Тази база данни съдържа информация за десетки 
хиляди регистрирани вещества — тя може да се 
определи като един от най-големите източници на 
регулаторна информация за химикали в света. 
 
Броят на веществата в нея продължава да нараства, 
тъй като компаниите непрекъснато подават нови 
регистрационни досиета. 
 
Ако се интересувате кои вещества са вече 
регистрирани или искате да научите повече за 
опасните свойства на химикалите, произвеждани или 
внасяни в ЕС/ЕИП, тази база данни е безценен 
източник на информация. 
 

 
 
 
CLP: списък за класификация и етикетиране 

Списъкът съдържа информация за класификацията и 
етикетирането на нотифицираните и регистрираните 
вещества. Включени са също списък на 
хармонизираните класификации и информация за 
категориите опасни вещества съгласно директивата 
„Севезо III“ 
 
Прегледайте този списък, за да намерите повече 
информация за основната класификация и 
етикетиране на веществата. 
 

 
 

 

BPR: списък на активните вещества и биоцидите 

Базата данни съдържа информация за комбинациите 
активно вещество/продуктов тип, за които е 
подадено заявление за разрешаване съгласно 
Регламента за биоцидите. Добавена е също 
препратка към разрешенията за биоциди. 
 
Ако искате да научите повече за биоцидите и за 
продуктите, съдържащи биоциди, разгледайте тази 
база данни. 
 

 
 
PIC: химикали, предмет на PIC 

В тази база данни са включени всички опасни 
химикали, изброени в съответните приложения към 
Регламента за PIC, и е дадена информация за техния 
износ и внос. 
 
Може да се извършва търсене на нотификации за 
износ или внос по критерии като година, държава — 
членка на ЕС износител, държава вносител, име на 
химикал и/или смес и вид химично вещество. 
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Информация за химикалите: 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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