ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ?
Това дали трябва да се регистрирате зависи от три фактора: Вашата роля във веригата на
доставките; приложими изключения за Вашите вещества; обемa на производство или внос.
Производството, пускането на пазара и използването на нерегистрирани химични
вещества е незаконно. В допълнение, някои химикали са опасни за човешкото здраве и
околната среда. Чрез регистрацията на веществата ще опознаете Вашите вещества и ще
бъдете в състояние да взимате отговорни решения и действия. Ще може да управлявате
риска, свързан с използването на химикалите, като по този начин допринасяте за опазване
на човешкото здраве и околната среда.
Регистрация

/

Вашите задължения

ПОЗНАВАТЕ ЛИ СЪЩНОСТТА НА ВЕЩЕСТВАТА?
Правилната идентификация е от съществено значение за Вашата регистрация по
REACH. Тя Ви позволява да споделяте информация с други дружества, които регистрират
същото вещество и следователно да извършите регистрацията заедно. Споделянето на
информация ще намали разходите и ненужните тестове върху животни.
Как да идентифицирате Вашите вещества? /

Помощ за специфични сектори

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ИЗИСКВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА?
Като регистрант на химично вещество, трябва да съберете цялата необходима
информация в регистрационно досие, което съдържа два основни компонента:
техническа документация и доклад за безопасност, които са необходими, в случай че
произвеждате или внасяте вещества в рамките на 10 тона или повече/ годишно.
Регистрационното досие се подготвя с помощта на софтуерното приложение IUCLID. След
като изготвите досието, трябва да го подадете до Европейската агенция по химикалите
(ECHA) чрез REACH-IT.
Каква информация се изисква?
КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА БИЗНЕСА ВИ?
Начинанието да демонстрирате безопасната употреба на веществото изисква значителни
инвестиции на време, пари и опит. Трябва да си сътрудничите с други регистранти, като
се споразумеете как да поделите разходите по оценка на риска.
С регистрацията на веществата Вие показвате на клиентите си, че сте отговорен
доставчик/ производител, който е допринесъл за по-безопасното използване на
химикалите.
Какво да обмислите?

