
 

 Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни 
продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета  

 

Всички подадени досиета за междинни продукти са били прегледани от ECHA, 

резултатите от което пораждат опасения относно качеството и съответствието им с 

изискванията на REACH. Засегнатите регистранти са били информирани директно през 

REACH-IT с искане да преразгледат и актуализират досиетата си за междинни 

продукти със съответната коректна информация през следващите три месеца. След този 

период ECHA отново ще извърши преглед на досиетата и евентуално ще определи тези, 

по отношение на които ще бъдат предприети действия по прилагане на изискванията.  

REACH Регламентът дава право междинните продукти, произведени и употребявани 

при строго контролирани условия, да бъдат регистрирани с редуциран набор от 

информация за техните свойства и без доклад за безопасност. Резултатите от 

предишния преглед на досиетата на междинни продукти през 2010 г. и 2011 г. дават 

основание за сериозни опасения относно съответствието с изискванията. По отношение 

на най-проблематичните досиета с потенциал за несъответствие с определението за 

междинен продукт и/или строго контролирани условия, ECHA е изискала пояснение и, 

където е необходимо, е предприела проверки за съответствие. Поради това, 

съществуват регистрации за вещества като междинни продукти, за които потенциално 

важна информация за опасности и рискове не е била събрана.  

В тази връзка, ECHA предприе по-систематичен IT преглед на около 5500 регистрации 

на междинни продукти. Анализът на докладваните с тези досиета употреби показва, че 

те не изпълняват или съществува малка вероятност да изпълняват определението за 

междинни продукти и/или за строго контролирани условия. Досиетата с потенциално 

несъответствие се отнасят за 760 вещества.  

ECHA е уведомила 574 регистранти с потенциално несъответстващи досиета за 

междинни продукти, с искане за внимателен преглед на докладваните употреби и 

последваща актуализация на досиетата в рамките на три месеца. В допълнение, ECHA е 

предоставила практически насоки за регистрантите относно докладването за междинни 

продукти в IUCLID 5.4 и актуализацията на регистрациите по стандартните изисквания 

на чл. 10 на REACH, което е приложимо.  

Повече информация по въпроса, както и настоящото съобщение cа публикувани на 

интернет страницата на ECHA на следния адрес:  

http://echa.europa.eu/bg/view-article/-/journal_content/0d1a14fe-9c63-4807-a3de-

380c0dbffdf5 


