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Потребители на химикали: уверете се, че
доставчиците ви регистрират навреме
вашите вещества
Безопасната употреба на химикали на работното ви място се базира на
съветите, които получавате от доставчиците си. Уверете се, че
веществата, важни за бизнеса ви, ще бъдат регистрирани преди крайния
срок 31 май 2018 г. и че вашите употреби ще бъдат обхванати.
Хелзинки, 13 юни 2016 г. — ECHA насърчава потребителите от индустрията да проверят
дали веществата с малък обем, важни за тяхното производство, ще бъдат регистрирани от
производителите или вносителите преди последния краен срок за регистрация по REACH:
31 май 2018 г.
Хеерт Дансет, изпълнителен директор на ЕСНА, коментира: „Потребителите на химикали
надолу по веригата играят важна роля съгласно REACH и трябва да поискат уверение от
своите доставчици, че всички необходими вещества ще бъдат регистрирани навреме. Това
спомага за предотвратяване на прекъсванията при доставките“.
Съгласно REACH потребителите надолу по веригата имат право да уведомят доставчика за
своята специфична употреба. „Когато регистрантите базират оценката си върху
информацията за употребите от потребителите надолу по веригата, това спомага да се
гарантира, че съветите, получавани от потребителите надолу по веригата, са директно
приложими и че четенето и въвеждането на информационните листове за безопасност и
сценариите на експозиция за различните употреби стават по-лесни,“ добавя Хеерт Дансет.
Информацията за регистрантите се разпространява най-ефективно чрез секторните
организации, много от които разработват карти на употребите, описващи типичните
употреби в техния сектор. Картите на употребите описват специфичните употреби и
условията на употреба в хармонизирани шаблони, съгласувани между заинтересованите
страни в индустрията. Ако сте потребител надолу по веригата, свържете се с вашата
секторна организация, за да разберете дали тя подготвя карта на секторната употреба,
която обхваща вашите употреби. Ако трябва да съобщите някакви нишови приложения
директно на регистрантите, също можете да използвате тези шаблони. Секторните
организации, които още не са включени, могат да се свържат с ECHA за повече
информация.
Основна информация
Последният краен срок за регистрация по REACH — 31 май 2018 г. — се отнася за
веществата, които се произвеждат или внасят в малки обеми, между 1 и 100 тона
годишно. Производителите и вносителите вече са започнали своите приготовления за
регистрация.
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Индустриалните асоциации на потребителите надолу по веригата създават „карти на
употребите“, които описват типичните употреби и условия на употреба в рамките на даден
сектор чрез попълване на съгласуван шаблон. Ще можете да ги намерите на уебсайта на
ECHA. Така информационният поток към регистрантите се хармонизира и информацията
се предоставя ефективно в рамките на целия сектор.
Уеб страниците на ECHA, предназначени за потребителите надолу по веригата,
предоставят широк обхват на съдействие за потребителите на химикали, като по-голямата
част е на 23 езика. Уеб страниците REACH 2018 на Агенцията играят ролята на
универсален магазин, който помага на компаниите да се регистрират, а в базата с данни
за химикалите може да се получи достъп до информацията за вече регистрираните
вещества.

Допълнителна информация
Уеб страници на потребителите надолу по веригата
http://echa.europa.eu/downstream-users
REACH 2018 и потребителите надолу по веригата
http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/other-issues-affectingdownstream-users/registration-and-downstream-users
Карти на употребите
http://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps
Инфографика относно подобряването на комуникацията относно безопасната употреба на
химикалите: карти на употребите и разширени информационните листове за безопасност
http://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/safe_use_chemicals_en.pdf
Първи стъпки в законодателството на ЕС относно химикалите
http://echa.europa.eu/bg/support/getting-started
Страница на МСП
http://echa.europa.eu/sme
Уебинар за потребителите на химикали 15 юни 2016 г.
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/use-mapshow-downstream-users-and-registrants-can-benefit
Потребители надолу по веригата в LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/users-of-chemicals
Информация за медиите
http://echa.europa.eu/press/press-material/

Европейската агенция по химикали (ECHA) е агенция на Европейския съюз за изпълнение
на регламентите на ЕС за химикалите. ECHA работи за безопасната употреба на
химикалите, като подобрява защитата на здравето на човека и околната среда и
същевременно повишава конкурентоспособността на европейската индустрия.
http://echa.europa.eu/

