Как да започнете

Нуждаете се от помощ?

Ако трябва да се регистрирате до 31 май 2018 г.,
започнете да се подготвяте възможно най-скоро
— организирането на работата заедно с другите
регистранти и подготвянето на регистрационното
досие отнемат време.

Уеб страници REACH 2018 на 23-те езика на ЕС
http://echa.europa.eu/bg/reach-2018

REACH 2018

Първи стъпки в законодателството на ЕС
относно химикалите
http://echa.europa.eu/bg/support/getting-started

Останете на пазара регистрирайте
химикалите си

Материали за самопомощ
http://echa.europa.eu/bg/support

Вашето национално информационно бюро за
REACH и звеното за компютърна поддръжка на
ECHA:
http://echa.europa.eu/bg/contact

Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

ИТ инструменти
В сътрудничество:

 IUCLID за организиране на данните.
 REACH-IT за подаване и актуализиране на
информацията.

 Chesar за изготвяне на доклад за безопасност
на химичното вещество.
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На сайта на ECHA се предлагат инструменти за
подготовка и подаване на вашата регистрация:

http://echa.europa.eu/reach-2018

ОТНАСЯ ЛИ СЕ REACH 2018 ЗА ВАС?
Ако произвеждате или внасяте вещества в
количества, равни или по-големи от един тон
годишно, на пазара на ЕС/ЕИП, трябва да ги
регистрирате.
Ако произвеждате или внасяте продукти (смеси,
изделия), може да се наложи да регистрирате
съдържащите се в тях вещества.
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Ако трябва да регистрирате дадено вещество и не
го направите до 31 май 2018 г., няма да ви бъде
разрешено повече да го произвеждате, внасяте или
доставяте в ЕС/ЕИП.
Някои химикали са опасни за човешкото здраве
и/или за околната среда. Трябва да познавате
свързаните с тях опасности и употребите им,
за да можете да предприемете отговорно
действие. Чрез регистрирането на химикалите
вие демонстрирате, че сте обмислили възможните
рискове и можете да дадете съвет за безопасната
им употреба.
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Ако отговорът е утвърдителен, трябва да действате
сега, за да регистрирате химикалите си съгласно
законодателството на ЕС относно химикалите.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ?
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Вие също играете роля при при защитата на
човешкото здраве и околната среда в Европа.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ?
Трябва да съберете информация за веществото
и да я документирате в регистрационно досие.
Информацията е за свойствата и употребите на
химикала.
Ако има други дружества, които регистрират същото
вещество, трябва да подготвите досието заедно
с тях. Трябва да обменяте данните с тях, за да
избегнете ненужните изпитвания върху животни и да
намалите разходите.
След това трябва да уведомите клиентите си
относно безопасната употреба на вашия химикал.
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Произвеждате или внасяте
химикали?

Подготвяне на
вашата регистрация
във вид на досие в
IUCLID

Подаване на
регистрационното
досие
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Намерете
съвместните
регистранти

Оценяване на
опасностите и
рисковете

Организирайте
се заедно със
съвместните
регистранти

2
1

Запознайте се с
портфолиото си

