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REACH 2018 г.: Оценка на вашето
вещество за доказване на безопасна
употреба
Фирмите, които регистрират едно и също вещество, трябва да работят
заедно за набиране и обмен на информация за употребата, опасностите
и рисковете, свързани с това вещество, с цел доказване на безопасната
му употреба. Ако е необходимо генерирането на нови данни, включващи
изпитвания върху животни, винаги първо трябва да се прави преглед на
алтернативните възможности. Цялата информация трябва да бъде
включена в регистрационното досие и да се подаде в ECHA до 31 май
2018 г.
Хелзинки, 19 юли 2016 г. — Фирмите, регистриращи едно и също вещество, трябва да
съберат цялата налична информация за него, да идентифицират липсата на данни и да
решат как да бъдат събрани данните във форума за обмен на информация за веществото
(SIEF)*. Това е най-важната част от подготовката за регистрация по REACH, тъй като
фирмите използват информацията, за да докажат безопасната употреба на своето
вещество за човешкото здраве и околната среда. Четвъртият етап от Пътната карта за
REACH 2018 г. на ECHA представлява оценка на опасностите и рисковете, свързани с
някои вещества.
Фирмите трябва възможно най-скоро да започнат да събират необходимата информация.
Първо те трябва да проучат каква информация е необходима за регистрацията.
Информацията зависи от свойствата на веществото и от обема на производството или
вноса — колкото по-голям е обемът, толкова повече информация е необходима. След това
трябва да се идентифицират и съответно да се запълнят пропуските, като се обменят
съществуващи данни или се генерират нови.
Преди да се възложат нови изпитвания върху гръбначни животни, трябва да се използват
всички алтернативни подходи. Всяко адаптиране на стандартните изисквания за
информация трябва да бъде добре обосновано в регистрационното досие.
*SIEF е специална група, в която участват настоящите и предишни регистранти с едно и също вещество. Те
обменят данни за регистрацията по REACH в SIEF.
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Практически съвети за изискванията за информация по отношение на химически вещества
с малък тонаж и информация как да се избегнат ненужните изпитвания върху животни,
както и какви са начините за набавяне на информация, ще намерите на уебсайта на
ECHA. ECHA публикува и ново практическо ръководство относно изискванията за
информация по REACH за управителите на МСП и координаторите по REACH.
В сряда, 20 юли, в 11:00 ч. (местно време в Хелзинки) ще се проведе уебинар относно
четвъртата фаза на „Пътна карта REACH 2018 г.“. На него фирмите ще разберат какъв тип
данни трябва да набавят за тонажа, който искат да регистрират. Ще се наблегне и на
нещата, които регистрантите трябва да направят, преди да генерират нови данни за
своето вещество. Накрая ще получат практически съвети за попълване на липсите в
данните и как са ангажирани другите регистранти в тази обща дейност. Участниците ще
имат възможност да задават въпроси на експерти от ECHA.
Основна информация
Крайният срок за регистрация по REACH е 31 май 2018 г. Този краен срок се отнася за
дружества, които произвеждат или внасят химични вещества в малки обеми, между 1 и
100 тона на година.
Пътната карта за REACH 2018 г. разделя регистрацията на седем фази и описва основните
етапи на всяка фаза, както и съдействието, което Агенцията предвижда да окаже на
регистрантите.
Фирмите трябва да започнат подготовката навреме. Уебсайта на ECHA за REACH 2018 г.
служи като център за „обслужване на едно гише“ за всякакви материали в помощ на
дружествата при подготовката за регистрация.

Допълнителна информация
Регистрирайте се сега: Уебинар на 20 юли за REACH 2018 г.: Оценка на опасностите и
рисковете
http://echa.europa.eu/bg/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach2018-assess-hazard-and-ri-1
Страници на уебсайта на ECHA за REACH 2018 г., инфографика и брошура.
http://echa.europa.eu/bg/reach-2018
Съдействие — Каква информация ви е необходима?
http://echa.europa.eu/bg/support/registration/what-information-you-need
ПРАКТИЧЕСКИ РЪКОВОДСТВА: http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides
Практическо ръководство за управители на МСП и координатори по REACH
Как да използвате алтернативи на изпитванията върху животни, за да отговорите на
изискванията за информация към вас (съчетава пет практически ръководства за
начините за отчитане на данни)
Как да използваме и да докладваме в (Q)SAR
Първи стъпки в законодателството на ЕС в сферата на химикалите
http://echa.europa.eu/bg/support/getting-started
Информационни бюра
http://echa.europa.eu/bg/support/helpdesks/

Бюлетин на ECHA — REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/bg/home/-/newsletter/tag/reach
Информация за медиите
http://echa.europa.eu/bg/press/press-material/pr-for-reach-2018
REACH 2018 г. в LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/reach-2018
Twitter #REACH2018
https://twitter.com/hashtag/reach2018

