
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

Регламентът REACH изисква регистрацията на 

всички химични вещества, които се 

произвеждат или внасят в ЕС, Исландия, 

Норвегия и Лихтенщайн в количества от един 

тон или повече на година. Ако не е налична 

информация за опасните свойства на химичното 

вещество, тя трябва да бъде генерирана, а 

информационните листове за безопасност – да 

бъдат актуализирани. 

По отношение на веществата, които вече са на 

пазара, трябва да бъдат спазени съответните 

срокове за регистрация въз основа на техния 

обем и въздействие върху здравето и околната 

среда. Новите вещества трябва да бъдат 

регистрирани, преди да бъдат пуснати на 

пазара. 

Не забравяйте крайните срокове  

ГОТОВ ЛИ Е ВАШИЯТ 

РАБОТОДАТЕЛ? 
 

Дружества, които произвеждат или внасят 

химикали в ЕС в количества от 100 тона 

или повече на година трябва да ги 

регистрират до втория срок на REACH 31 
май 2013 г. 

Първа регистрация 

30 ноември 2010 г. 

≥ 1000 тона/година 

 

Втора регистрация 

31 май 2013 г. 

≥ 100 тона/година 

 

Трета регистрация 

31 май 2018 г. 

≥ 1 тона/година 

 

 

REACH 2013 – Призив за 

действие  
 

Представители на работниците в 

дружества, които произвеждат, внасят или 

използват химикали 
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КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАШИЯ 

РАБОТОДАТЕЛ? 

 

Ако вашето дружество произвежда или внася 

химично вещество в размер на 100 тона на 

година или повече, вашият работодател трябва 

да: 

 

 събере цялата налична информация за 

свойствата на веществото и да я обмени с 

други производители и вносители на 

веществото с оглед на подготовката на 

регистрационното досие; 

 използва тази информация за оценка на 

рисковете за работниците и здравето на 

гражданите, както и за околната среда; 

 идентифицира необходимите мерки за 

управление на риска, за да гарантира 

безопасната употреба на веществото от 

дружеството и клиентите; 

 обновява информационните листове за 

безопасност съгласно изискванията; 

 подаде регистрационно досие в 

Европейската агенция по химикалите. Част 

от него може да се подаде съвместно с 

други дружества;  

 заплати такса, за да завърши 

регистрацията. 
 

Ако вашето дружество използва химикали на 

работното място, допитайте се до работодателя 

дали: 

 

 химичните вещества, които използвате, са 

регистрирани или са предназначени за 

регистрация през 2013 г. Тази 

информация се предоставя на интернет 

страницата на Агенцията; 

 употребите са обхванати в актуалните 

информационни листове за безопасност;  
 мерките за управление на риска, както е 

описано в информационните листове за 

безопасност и сценариите на експозиция, 

се прилагат, за да се гарантира 

безопасната употреба на химичното 
вещество. 

REACH 2013 – Действайте сега   

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ЗАГРИЖЕНИ? 

 

Ако вашето дружество не успее да се съобрази 

с изискванията на REACH, това може да има 

значително влияние върху вас, тъй като е 

възможно да не използвате химикалите по 

безопасен начин. Националните 

правоприлагащи органи могат също да 

предприемат действия с потенциални 

последствия върху разходите и в крайна сметка 

дори да затворят производствени линии. 
 

КАКВА ПОЛЗА ИМАТЕ ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА? 

 

Като допълват други правила за опазване на 

здравето и безопасността, те ще подобрят 

защитата на работниците чрез подобряване на 

безопасната употреба на химикали, намаляване 

на експозицията на опасни химични вещества, 

както и избягване на професионални 

заболявания, причинени от тях. 

 

КЪДЕ ДА НАМЕРИМ ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПОДКРЕПА? 

 

ETUC предлага интернет страници за REACH на 

адрес: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA предоставя насоки, ИТ инструменти и 

помощ на дружествата в техните роли и 

задължения като регистранти и потребители на 

химикали: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Националните информационни бюра по 

REACH предлагат практически съвети на 

местните езици: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA предоставя информация как да се 

управляват рисковете от употребата на опасни 

вещества на работното място: 

http://osha.europa.eu/bg/topics/ds/index_html 
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