
31 май 2013 г. е следващият краен срок за регистрация на вещества съгласно Регламент 

REACH, произведени/внесени в ЕС в количества от и над 100  т/г. От съществено 

значение при подготовката на информацията за изпълнение на изискванията за 

регистрация са правилното определяне на идентичността на веществото, което ще се 

регистрира, съгласно изискванията на раздел 2 от Приложение VI към Регламент 

REACH и проактивната комуникация в съответните Форуми за обмен на информация за 

вещество (SIEF). 

Определяне на веществото, информация за опасността, обмен на данни  

Определете идентичността и „еднаквостта“ на веществото в дискусия и 

съгласие с другите регистранти, извършили предварителна регистрация на вещество с 

едни и същи идентификатори – Всички потенциални регистранти на едно и също 

въведено вещество трябва да образуват SIEF съгласно правилата, определени в 

REACH. Установяването на идентичността и „еднаквостта“ на веществото е обект на 

дискусии, които трябва да се състоят преди да се образува SIEF. Информация за 

предварително образуваните форуми за обмен на данни за вещество (pre-SIEF) въз 

основа на едни и същи идентификатори на веществото, ще откриете на страницата 

pre-SIEF (предварителен SIEF) в REACH-IT. В тази страница може да направите 

справка със списъка на предварително регистрирани вещества и да потърсите най-

подходящия/те идентификатори на Вашето вещество и съответно най-подходящия 

SIEF, както и да видите членове на съответния форум; 

Съберете цялата налична информация за характерните свойства на веществото, 

което ще се регистрира, с цел да определите опасността от него при изготвянето на 

оценката на безопасност и, ако е приложимо, за характеризирането на риска; 

Обменете данни: съберете и обменете съществуващата информация като част от 

дейностите по съвместната регистрация, обсъдете алтернативите за изпитване и се 

отзовете на всякакви запитвания за информация в рамките на вашия SIEF. REACH 

поставя условие за обмен на данни между регистранти на едно и също вещество, с 

цел избягване повторенията на изпитвания върху животни, както и редуциране на 

разходите за индустрията. В рамките на SIEF също така може да бъде постигнато 

съгласие относно класификацията и етикетирането на веществото.  

Употреби: убедете се, че сте събрали информацията за употребите на всички Ваши 

клиенти – потребители надолу по веригата.  

Оценка на безопасност: извършете оценка на безопасността с цел изготвяне на доклад 

за безопасност въз основа на събраната информация за опасността и познания за 

употребите.  

Водещ регистрант: правно определена роля от REACH, съгласно която един 

регистрант, действащ със съгласието на останалите регистранти, подава съвместното 

досие. Европейската агенция по химикали (ECHA) препоръчва това да бъде направено 

най-късно два месеца преди крайния срок, т.е., до 31 март 2013 г. 



Членове на съвместното подаване: регистрантите, потвърдили участие в съвместното 

подаване в REACH-IT трябва да подадат своите регистрации след Водещия регистрант 

и най-късно до 31 май 2013 г. 

Важни насоки: 

 Проверете дали за Вашето вещество е подадена регистрация  от списъка на 

(предварително) регистрирани вещества. 

 Бъдете активни съгласно ролята си като член на съвместното подаване  

 Съберете информация за употребите от Вашите потребители надолу по веригата 

преди 31 май 2012 г., за да ги включите в доклада си за безопасност. Информирайте 

потребителите по веригата, които са Ваши клиенти, за намерението си да 

регистрирате.   

 В случай, че не сте били активни в REACH-IT за дълъг период от време, 

актуализирайте данните си за контакт, така че членовете на SIEF да могат да се 

свържат с Вас лесно. 

 Документирайте всичките си действия в SIEF, за да докажете активност, която е 

във Ваш интерес. 

Помощ 

Ръководство за регистрация 

Ръководство за идентифициране и наименоване на вещества съгласно REACH 

Ключови принципи на SIEF 

Наръчници за подаване на данни 

Ръководство за потребителите на IUCLID 

Допълнителна информация:  

http://echa.europa.eu/bg/reach-2013;  

http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/reach/rykovodstva.page 
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