This e-newsletter focuses on the last REACH registration deadline. It has been sent to you by your local authority
or organisation.

Краен срок за регистрация за REACH 2018

Вие произвеждате или
внасяте химикали?
В случай, че произвеждате или внасяте химични
вещества в обем един тон или над един тон на
година на пазара на Европейския
съюз/Европейското икономическо пространство,
Вие трябва да ги регистрирате в Европейската
агенция по химикали.
Ако произвеждате или внасяте продукти (смеси,
артикули), се налага да регистрирате веществата,
които те съдържат.
31 май 2018 г. е крайният срок за регистрация за
съществуващите химикали според регламента за
REACH. До тогава всички химикали, използвани в
Европа, следва да бъдат регистрирани.
REACH 2018 уеб страници (на 23 езика на ЕС)
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Защо да се регистрирате?
Ако трябва да регистрирате определено вещество и
не го направите до обявения краен срок, Вие няма
да имате право да го произвеждате, внасяте или
доставяте в Европейския съюз/Европейското
икономическо пространство.
Някои химикали са опасни за човешкото здраве
и/или околната среда. Вие трябва да знаете какви
опасности крият такива химикали и как трябва да
бъдат използвани, за да можете да предприемете
отговорно действие. С регистрирането на Вашите
химикали демонстрирате, че сте взели под
внимание възможните рискове и можете да дадете
съвет за тяхната безопасна употреба.

REACH 2018 видео
(на 23 езика на ЕС)
Статистика на REACH 2018
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Освен това допринасяте за защита на човешкото
здраве и околната среда в Европа.
Помощ за регистрацията

Какво трябва да направите?
Трябва да съставите/съберете информация за определеното вещество и да го
документирате в регистрационно досие. Информацията следва да се отнася за
свойствата и употребата на веществото.
В случай, че има други компании, които трябва да регистрират същото
вещество/химикал, трябва да подготвите досието заедно с тях. Вие трябва да
споделяте информация, за да избегнете ненужни опити върху животни и да
намалите разходите.
И тогава Вие трябва да информирате вашите потребители как да използват
химикалите ви безопасно.
Вашите задължения за регистрация | Идентификация на веществото – какво е това?
| Потребители надолу по веригата

Как го правите?
Следвайте шестте фази за успешна регистрация: 1) Опознайте вашето портфолио,
2) Намерете вашите съ-регистранти, 3) Организирайте се с вашите съ-регистранти,
4) Оценка на опасността и риска, 5) Подгответе вашата регистрация като досие
IUCLID, 6) Подайте вашето регистрационно досие. Помощен материал за всяка от
тези стъпки може да бъде намерен на ECHA's website.
Също така има и ИТ средства, които ще ви помогнат с подготовката и подаването на
вашата регистрация:
IUCLID за да организирате информацията
REACH-IT за да подадете информацията и да я поддържате актуална
Chesar да се изготви оценка на безопасността на химичното вещество
Инфографика

Имате ли нужда от помощ?
Уеб страниците на ECHA’s REACH 2018 са достъпни на 23 езика на ЕС. Също така
може да се свържете с националните информационни бюра на REACH или ECHA за
допълнителна помощ. Местният център на ЕЕН или секторна организация също
биха могли да Ви помогнат.
Започнете сега, за да регистрирате успешно и навреме.

Уеб страници на REACH 2018 | Започнете | Вашето национално информационно
бюро за REACH | Информационно бюро на ECHA | EEN

Социални медии

Следвайте ECHA в социалните медии
Активни ли сте в LinkedIn? Следвайте страниците на ECHA’s посветени на крайния
срок на REACH 2018, за да бъдете информирани за актуални новини. Поканете
вашите приятели и колеги, които работят с химикали, също да последват
страниците.
В Туитър, лесно може да намерите туийтове свързани с REACH 2018 като търсите
хаштага #REACH2018. Ретуийтвайте и следете @EU_ECHA.
Видеото ни за REACH 2018 е достъпно в YouTube – на 23 езика на ЕС.
LinkedIn за REACH 2018 | Туитър #REACH2018 | REACH 2018 видео
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