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Насоки за потребителите надолу по
веригата
Европейската агенция по химикалите
(ECHA) ще издаде поредица от
ръководни
насоки,
които
ще
представят структуриран преглед на
всяко от ръководства за REACH,
публикувани
от
агенцията.
Документите
са
на лични на
следните 22 езика:
български, чешки, датски,
нидерландски, естонски, финландски,
френски, немски, гръцки, унгарски,
италиански, латвийски, литовски,
малтийски, полски, португалски,
румънски, словашки, словенски,
испански и шведски
Ръководните
насоки
съдържат
кратко резюме на ключовите аспекти
на съответното ръководство за
REACH, включително библиографска
информация и други справки.
Ако имате въпроси или коментари
във връзка с настоящите ръководни
насоки, можете да ги изпратите по
електронната
поща
на
адрес:

info@echa.europa.eu, като посочите
референтния номер на насоките,
датата на издаване и езиковата
версия, посочена по-горе.
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ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ТОВА РЪКОВОДСТВО?

•

Съгласно REACH, потребителят надолу
по
веригата
е
физическо
или
юридическо лице, което използва
химично вещество самостоятелно или в
препарат
в
промишлената
или
професионалната си дейност. Всички
производители
на
вещества,
формулатори
на
препарати,
производители на изделия, занаятчии и
доставчици на услуги могат да бъдат
потребители надолу по веригата.
Настоящите насоки са предназначени
конкретно до потребителите надолу по
веригата.

•

Ръководството е предназначено и за
други
участници,
които
имат
задължения
по
REACH
като
дистрибутори, търговци на дребно и
лица, отговарящи за съхранението.
Насоките могат да бъдат полезен
източник на информация също и за
производители
и
вносители
на
химикали, които трябва да комуникират
с клиентите си.

КАКВИ ВЪПРОСИ СЕ
РАЗГЛЕЖДАТ В
РЪКОВОДСТВОТО?

•

Потребителят надолу по веригата
трябва да се увери, че доставчикът му
е запознат с REACH и със съответните
срокове. Той трябва също да предвиди
предоставяне на информация на
доставчика
относно
конкретните
условия за употреба, за да улесни
неговата регистрация.
Основни задължения на потребителя
надолу по веригата съгласно REACH:
•

Потребителят
надолу
по
веригата трябва да следва
съветите на доставчика по
отношение
на
мерките
за
контрол на рисковете съгласно
информационните листове за
безопасност, включително и в
приложените
сценарии
за
експозиция (за регистрирани
вещества).

•

Ако потребителя предвижда
употреба , която не е упомената
в експозиционния сценарий или
съветите на производителя са
неподходящи
в
конкретния
случай, потребителят надолу по
веригата трябва да се свърже с
доставчика си, за да може
неговата употреба да бъде
включена
в
експозиционния
сценарий. Като алтернатива,
потребителят може да изготви
свой
собствен
доклад
за
безопасност
на
химичното
вещество.

•

Потребителят
надолу
по
веригата
е
задължен
да
информира своя доставчик в
случай на нова информация за
опасност на веществото или
препарата или ако счита, че
съветите,
свързани
с

Ръководството има за цел да помогне
на потребителите надолу по веригата
да идентифицират задълженията си в
съответствие с регламента REACH и да
се подготвят за работа с него. Това
включва задълбочени познания и
процедури, както и комуникация с
доставчици и клиенти.
Вещества, които не са регистрирани в
съответствие с REACH, ще станат
недостъпни за потребителите надолу
по веригата. Това означава, че в
бъдеще
единствените
вещества,
достъпни за потребители надолу по
веригата, ще бъдат веществата, които
са:
•

регистрирани или

предварително регистрирани и
следователно имат по-късен
срок за регистрация, или
са освободени от регистрация,
или
се
произвеждат/внасят
в
количества под 1 тон годишно.
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управление
на
неподходящи.
•

•

риска,

са

Формулаторите
трябва
да
предоставят на клиентите си
информация за опасностите и за
условията
за
безопасна
употреба на тяхното вещество
(включително
мерки
за
управление
на
риска).
От
формулатор се изисква да
представят на клиентите си
информация за експозиционния
сценарий,
получена
от
собствените им доставчици.
Потребителят
надолу
по
веригата,
който
произвежда
изделия, съдържащи над 0.1%
(масови)
от
вещество,
пораждащо
сериозно
безпокойство (SVHC), трябва да
предостави на клиентите си
достатъчно информация, която
да позволи безопасна употреба
на изделието и най-малкото
наименованието на съответното
вещество. Списъкът на тези
вещества, за които се подава
заявление по процедура за
разрешаване,
ще
бъде
публикуван на страницата на
Агенцията. Първата публикация
се очаква в началото на 2009 г.

КАК ДА СЕ ЧЕТЕ ТОВА
РЪКОВОДСТВО?
Ръководството е структурирано по
такъв начин, че читателят да може да
ползва само главите, които се отнасят
за него.
•

•

Уводните глави (глави 1, 2 и 3)
съдържат общ преглед на
REACH, представят функциите,
задълженията
и
подготвителните действия, които
потребителите
надолу
по
веригата трябва да предприемат
и
насочват
читателя
към
основните глави в документа.

Основните
глави
дават
допълнителна информация в
помощ на потребителя надолу
по
веригата
да
изпълни
конкретните си задължения в
съответствие с REACH. Всички
глави имат сходна структура:
1. Резюме на съдържанието и
изискванията;
2. Работни потоци, очертаващи
цялостните
процеси
(съответствие
с
REACH,
комуникация нагоре и надолу
по веригата);
3. Обяснения
на
работния
поток
с
допълнителни
указания,
включително
източници на допълнителна
информация;

Ръководството обхваща цялостната
гама от задължения и обстоятелства, с
които потребителят надолу по веригата
би могъл да се сблъска съгласно
REACH. Въпросите, указани по-долу,
насочват потребителите надолу по
веригата към съответните глави от
документа.
•

Какво е REACH и какво означава
за мен? (Глава 1)

•

Аз
потребител
надолу
по
веригата ли съм и какви са
задълженията ми? (Глава 2)

•

Как трябва да се подготвя за
REACH? (Глава 3)

•

Какво трябва да направя, когато
получа информация от моите
доставчици? (Глава 4)

•

Какво следва, ако информацията
включва
сценарий
за
експозиция? (Глава 5)

•

Какво следва, ако сценарият за
експозиция не включва моята
употреба? (Глава 6)

Европейска агенция по химикалите

РЪКОВОДНИ НАСОКИ
Насоки за потребителите надолу по веригата
•

Как да подготвя оценка на
безопасност
на
химично
вещество за потребител надолу
по веригата? (Глава 7)

•

Как трябва да информирам
доставчика си за моите условия
за употреба? (Глава 8)

•

Каква информация е нужна на
моя доставчик и как мога да я
осигуря? (Глава 9)

•

Как трябва да постъпя, ако имам
нова информация за опасности,
свързана с веществото? (Глава
10)

•

Как трябва да постъпя, ако имам
информация, която поставя под
съмнение
мерките
за
управление
на
риска
в
информационния
лист
за
безопасност или в сценария за
експозиция? (Глава 11)

•

Какво е разрешаване и какво
означава то за мен? (Глава 12)

•

Какво
представляват
ограниченията? (Глава 13)

•

Аз съм
формулатор
на
препарати – какво трябва да
направя? (Глава 14)

•

Аз съм дистрибутор – какви са
задълженията ми по REACH?
(Глава 15)
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КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ
Употреба надолу по веригата
Употребата на вещество или препарат
в професионален контекст, съгласно
REACH е употреба надолу по веригата.
Потребление и дейности с изделия,
които не включват употреба на
вещества или употребата им в
препарати, не са употреба надолу по
веригата.
Условия за употреба
Дали дадена употреба е обхваната от
сценария за експозиция на доставчика
или не, не зависи от заглавието на
сценария за експозиция или от
названието на употребата. REACH
изисква
оперативните
условия
и
мерките за управление на риска,
описани в сценария за експозиция да
съответстват
на
действителните
условия
за
употреба
на
ниво
потребител надолу по веригата.
Оценка на безопасност на химично
вещество, изготвена от потребител
надолу по веригата за нуждите на
собствената му документация
Когато потребител надолу по веригата
е изготвил собствена оценка за
безопасност на химично вещество за
употреби, които не са обхванати от
експозиционните
сценарии
на
доставчика, тази оценка трябва да бъде
предоставяна
при
поискване,
независимо че не е нужно да се
изпраща на Европейската агенция по
химикалите. Единственото задължение
е Агенцията да бъде уведомена за
каква употреба е изготвена оценката за
безопасност на химично вещество от
потребител надолу по веригата и кой е
доставчикът на веществото.

За осъществяване на ефективна
комуникация нагоре и надолу по
веригата на доставяне, потребителите
надолу по веригата трябва да започнат
отрано да организират процес на
информиране на доставчиците за
условията си на употреба , като по този
начин помогнат за подготовката за
регистрация.

ВРЪЗКИ КЪМ РЕФЕРЕНТНИ
МАТЕРИАЛИ
REACH Regulation EО № 1907/2006
Интернет страницата REACH Guidance
е единственото място за достъп до
общи и подробни технически указания,
свързани с REACH.
REACH Guidance Fact Sheets могат да
бъдат намерени в раздел „Публикации”
на интернет страницата на ECHA.
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Ръководството за потребителите
надолу по веригата може да бъде
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ECHA Към момента документът е
наличен на английски език. Текстовете
на останалите 21 езика на ЕС се очаква
да бъдат публикувани през есента на
2008 г.
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