SIEF обединяват предприятия, регистриращи едно и също
вещество, като по този начин те могат да обменят данни
за тези вещества. Това води до намаляване на разходите
и избягване на дублиране на изпитвания върху животни.

Проверете на страницата на REACH-IT кои други компании са
включени във Вашия SIEF (други компании, които са извършили
предварителна регистрация на същото вещество).

Проверете дали вече е назначен водещ регистрант и го/я
уведомете, че ще се регистрирате през 2010 г.

Ако няма назначен водещ регистрант, се свържете с другите
членове на SIEF, за да назначите бързо такъв. Всеки SIEF
трябва да има водещ регистрант!

Обменете данни с другите членове и определете степента
на Вашето участие в подготовката на досието.

Новите правила за CLP изискват веществата да се
класифицират повторно до 1 декември 2010 г., а
смесите до 1 юни 2015 г.
Производителите и вносителите трябва да
уведомят ECHA до 3 януари 2011 г. относно
класифицирането на веществата, реализирани
на пазара, които:

doi: 10.2769/36918

Ако трябва да се регистрирате до 30 ноември 2010 г.:

Класифициране, етикетиране
и опаковане (CLP)

NB-80-10-170-BG-C

SIEF, къде се вписвате?

• подлежат на регистрация по REACH (за вещества,
които трябва да се регистрират до 30 ноември
2010 г., уведомлението ще представлява част от
досието за регистрация);
• са класифицирани като опасни (независимо от
количеството!);
• в смеси над определени граници за
концентрация, което води до необходимост от
класифициране.

Научете повече:
SIEF:
http://echa.europa.eu/sief_bg.asp

Водещият регистрант ще подаде съвместното досие от
името на членовете на SIEF.

REACH и CLP:
http://guidance.echa.europa.eu/index_bg.htm

Кутии със CMY (циан, маджента, жълто) © Luis Ceifao-Fotolia

REACH-IT:
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
Не забравяйте, че трябва да подадете и индивидуален
файл за Вашето предприятие и да заплатите Вашата такса
за регистрация.

Задължения по REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_bg.htm
CLP:
http://echa.europa.eu/clp_bg.asp

Авторско право за снимките от корицата
Брези в есенна гора © jordano-Fotolia
Бели резервоари с течност © Max Tactic-Fotolia

REACH и CLP

2010: Ключова
година за
регистриране и
уведомяване за
химични вещества
Действайте сега!

30 ноември 2010 г. е крайният срок по REACH

за регистриране на най-опасните вещества (например,
канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията
(КМР)) над 1 тон годишно, за вещества, силно токсични за водни
организми, над 100 тона годишно, или за вещества, произведени
или внесени в количества над 1 000 тона годишно.

Какви действия трябва да предприема?
Подайте досие за регистрация до Европейската агенция
по химикали (ECHA), включващо обща част, подготвена и
подадена съвместно с други производители или вносители
на същото вещество, както и отделна част, съдържаща
специфична информация за Вашата компания.
За да подготвите Вашето досие трябва да обмените данни
с други лица във Форума за обмен на информация за
веществата (SIEF).
Досието за регистрация се подава до софтуер, наречен
REACH-IT.

Цистерна © bisougue-Fotolia

Регистрацията е задължителна само за производителите
или вносителите, а крайните потребители не е необходимо
да се регистрират.

REACH – Регистриране,
оценка, разрешаване
и ограничаване на химични
вещества

Започнете сега!

SIEF – Форум за обмен
на информация за
веществата

Ако трябва да се регистрирате до 30 ноември 2010
г., предприемете необходимите действия възможно
най-скоро.

Цели

Времето за обмен на данни в SIEF е ограничено!

Максимално
увеличен обмен на
данни = избягване
на излишни
изпитвания върху
животни и намаляване
на разходите за
изпитвания от страна на
промишлеността.

А информацията, която трябва да подадете индивидуално,
може да се окаже съществена.

Колко ще ми струва регистрацията?
Таксите за регистрация се заплащат на ECHA и се определят
от тонажа на химичните вещества и размера на компанията.
Освен това трябва да заплатите за данните за регистрация,
получени от други членове на SIEF. Сумата, която ще
заплатите, зависи от броя компании, които си поделят
тези разходи в рамките на SIEF. Вие плащате единствено
за данните, които са Ви необходими, и в периода, когато
действително са Ви нужни.

Как функционира SIEF?
Всеки SIEF назначава водещ регистрант, който подава
съвместното досие, като проверява и следва техните
инструкции или молби.
Някои SIEF имат консорциуми. Участието в SIEF е задължително,
а присъединяването към консорциум се извършва по желание.

Къде мога да получа съдействие?
Първо, направете справка с Интернет страницата на ECHA – на
нея ще откриете специфични страници за SIEF, документи с
указания и ИТ инструменти, както и рубриката „Често задавани
въпроси“. Освен това във всяка държава на ЕС съществува
национален център за съдействие на REACH/CLP и център
за съдействие на ECHA.

Какви действия трябва да предприема, ако
изнасям в ЕС?
Не можете да се регистрирате. В този случай задълженията
по REACH трябва да се изпълнят от Вашите вносители или от
компания, установена на територията на Европейския съюз,
която сте определили за Ваш изключителен представител.

Можете да получите съдействие и от индустриални сдружения,
мрежата Enterprise Europe Network и търговски камари.

Време за регистрация по REACH

Цели

• З ащита на здравето и
околната среда

Стъпки за регистрация по REACH:
• Обменете данни във Вашия SIEF
• Подгответе съвместно и индивидуално подаване

•П
 овече иновации
•П
 о-голяма

конкурентноспособност

1-ви КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
30 ноември 2010 г.

31 май 2013 г.

31 май 2018 г.

≥ 1 тон/годишно за КМР
≥ 100 тона/годишно за вещества, силно токсични за водни организми
≥ 1 000 тона годишно

100 тона/годишно

1 тон/годишно

Два контейнера с химични вещества © Krzysztof Zygalski-Fotolia

Производители или
вносители на химични
вещества?

