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• Помощни материали и

информация

Изискване за изготвяне на СЕ
Ø Оценка за безопасност, в рамките на която се оценяват различни

СЕ за идентифицираните употреби по цялата верига на доставки на
веществото, предмет на регистрация, за да се идентифицират
адекватните мерки за контрол на рисковете при употреба.
Ø Приложение I. Доклад за безопасност.
Ø За вещества в количества от и над 10 т/г.
Ø За вещества, класифицирани като опасни!
Ø Задължени лица:
Ø Производители и вносители (Регистранти);
Ø Потребители на химикали (дружества, които използват химикали
в производствените или професионалните си дейности):
Ø Ако изготвят собствен доклад за безопасност за употреби и условия
на употреба извън СЕ на доставчика – 12 месечен срок за проверка и
прилагане условията на получения СЕ.
Ø Ако употребяват вещество в количества над 1 т/г.

Изискване за изготвяне на СЕ
• Регистрантите са задължени да съберат и систематизират наличната

информация за опасните свойства и употребите на веществото в
процеса на регистрацията по REACH (Приложение I).
• От оценката на безопасност произтича/т СЕ и мерките за контрол на

експозицията.
• В

СЕ, предприятието, извършило регистрация, документира и
съобщава как веществото да се употребява безопасно и какви мерки
следва да прилага предприятието-потребител по веригата за защита
на работещите и околната среда.

• СЕ следва да обхваща реалните употреби и действителните условия

на употреба, както и насочени към тези условия мерки за безопасност,
включително за употреби на клиенти на регистранта.

Изискване за изготвяне на СЕ
• Важна е комуникация по веригата на доставки между регистрантите и

техните клиенти – потребители по веригата – изисква се съобщаване на
мерки за безопасна употреба.
• ПВ получават информация за идентифицираните рискове при употреба.

• За да се обхванат употребите на потребителите на веществото, което се

влага в техните производствени процеси – работни условия и
произтичащите от това мерки за безопасност за тези работни условия.
• Например: какво количество от веществото за колко часа се употребява,
при какви условия.
• Прагови стойности на експозиция в работна среда – за човешко здраве и

за околна среда, които не следва да се превишават.

• Данни, необходими за оценяване на експозицията: физикохимични,

токсикологични и екотоксикологични показатели.

• Инструменти за предоставяне на информация за безопасна употреба:

ИЛБ + СЕ – рИЛБ.

Изискване за изготвяне на СЕ
• Задълженията

за потребителите надолу по веригата на
химикали започват да се прилагат от първата доставка на рИЛБ със
СЕ!
• Срокът е 12 месеца!
• Да

оцените изпълнявате ли сценария/ите, препоръчан/и ви от
доставчика/регистранта.

• Сравнете условията на безопасна употреба с действителните условия

във вашето предприятие.

• Преценете на лице ли е несъответствие между вашите условия на

употреба и тези, описани в СЕ, например, в-вото се съдържа във ваш
продукт до 20%, но СЕ на доставчика обхваща само 5%?

•
• Ако СЕ определя по-сериозни рискове, следва да информирате

клиентите си за това!

Изискване за изготвяне на СЕ
Ø Ако вашата употреба или условия на употреба не са обхванати от
Ø

Ø

Ø

Ø

СЕ на доставчика:
Свържете се с доставчика си, за да включи вашата употреба/и в
доклада за безопасност на химичното в-во и да представи
ревизиран СЕ. Необходимо е да му предоставите достатъчно
информация за вашата употреба, за да извърши коректна оценка.
Може да адаптирате дейността си/технологичните процеси или
състава на вашия продукт/смес към условията на употреба,
препоръчани в СЕ на доставчика ви, като минимум.
Можете да потърсите друг доставчик, който е готов да обхване
вашата употреба, или който предоставя СЕ, обхващащ вашата
употреба.
Може да извършите собствена оценка на безопасност и да
актуализирате ИЛБ, като нотифицирате ECHA за това в срок до 6
месеца.

Обхват и съдържание на СЕ
Ø Описание как веществото се произвежда или употребява по време
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

на жизнения си цикъл.
Описание на условията за контрол на риска при производство и
употреба на веществото, предмет на регистрация.
Включва основните параметри на етапите от работните условия на
производството/употребата, при които има експозиция.
В сценария/ите на експозиция, производителят, вносителят или
потребителят на веществото в своята производствена или
професионална дейност, препоръчват как да се контролира
експозицията на хора и околната среда.
ИЛБ – взаимовръзка с приложимия/те СЕ:
Раздели 1.2, 7, 8 и 13;
Съответствие между информацията в СЕ и раздели 1.2, 7, 8
и 13 на ИЛБ!

Обхват и съдържание на СЕ
Ø Описатели на употребата – списък на дескрипторите за

етапите от жизнения цикъл на веществото.
Ø Ръководството

на ECHA относно изискванията за
информация и оценката на безопасността на химичните
вещества, Глава R.12;
Ø https://echa.europa.eu/bg/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment.
Ø Инструменти: От IUCLID към Chesar:
• Използвайте map use формата – описатели на употребата и

условията на употреба:
https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/concept.

Обхват и съдържание на СЕ
Ø Примерна структура за сценарий на експозиция

1. Раздел Име на раздел
Кратко заглавие на сценария на експозиция
Процеси и дейности, обхванати от сценария на експозиция
2. Работни условия на употреба и контрол на експозицията
Физическа форма на веществото или сместа
Продължителност и честота на употреба
Концентрация на веществото в сместа или изделието
Използвано количество за единица време или дейност
Други работни условия на употреба
Контрол на експозицията, свързана с човешкото здраве (работници)
Контрол на експозицията, свързана с човешкото здраве (потребители)
Контрол на експозицията, свързана с околната среда
Мерки за управление на отпадъците
3. Оценка на експозицията и посочване на нейния източник.
Характеризиране на риска.
4. Информация за очакваната експозиция и насоки към ПВ
Насоки за потребителите надолу по веригата, за да се оцени, дали работят в
условията (границите), определени от сценария на експозиция

Насоки при изготвяне на СЕ
Ø Установен е общ формат на сценарии на експозиция и е разработен

каталогът ESCom на стандартните фрази и ИТ формат
(ESComXML).

Ø Тези инструменти позволяват автоматизиран обмен на

хармонизирана информация за безопасната употреба на химикали
между отделните участници във веригата за доставки.

Ø Форматът не е задължителен, но е добра практика за индустрията и

ECHA: Мрежа за обмен на сценариите на експозиция: Exchange
Network on Exposure Scenarios (ENES):
Ø http://echa.europa.eu/about-us/exchange-network-on-exposurescenarios.
Ø Електронен формат за изготвяне и подаване на доклад за

безопасност на ECHA: https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/.

Насоки при изготвяне на СЕ
Ø Индустрията е разработила два подхода за определяне на

информацията за смеси, която се съобщава надолу по веригата на
доставки.
Ø При първия подход, наричан „информация за безопасната употреба

на смеси" (SUMI), секторни организации определят мерките за
управление на риска, свързан с типични продукти и употреби в
рамките на съответния сектор на промишлеността, които обобщават в
документи с информация за безопасната употреба на смесите, по
утвърден образец.
Ø Формулаторите избират документа с информация за безопасната

употреба на смес, който отговаря на техния продукт, и проверяват
дали този документ отговаря на СЕ, които са получили от своите
доставчици.

Насоки при изготвяне на СЕ
Ø Вторият подход, наречен „определяне на водещата съставка"

(LCID) се прилага в случаите, когато липсва подходящ документ с
информация за безопасната употреба на сместа.
Ø Формулаторът определя водещите съставки в дадена смес и

формулира информация за безопасната употреба на сместа въз
основа на мерките за управление на риска за водещите съставки.
Ø Cefic е публикувал практическо ръководство за прилагане на
методологията LCID.
Ø Формулаторите могат да предоставят съответната информация от СЕ

за веществата, влизащи в състава на сместа, по различни начини:
Ø 1. Да включат информацията в основната част на ИЛБ;
Ø 2. СЕ за сместа като приложение на ИЛБ – рИЛБ.

Насоки при изготвяне на СЕ
Ø Опция

1 (SUMI) е подходяща когато получателите са крайни
потребители и когато идентифицираните употреби и/или постоянните
условия на употреба и мерките за управление на риска са
относително малко на брой.

Ø Опция 2 (LCID) е приложима когато получателите са и формулатори и

изготвят ИЛБ за произвежданите от тях смеси. Той може да е
подходящ и за крайни потребители на сместа, когато подходящите
мерки за управление на риска за дадена идентифицирана употреба
са ясно определени в един СЕ за всяка идентифицирана употреба.
Ø Когато едно вещество се предлага от повече от един доставчик, може

да се състави консолидиран СЕ.
Ø https://echa.europa.eu/bg/safety-data-sheets

Случаи, при които не се изисква СЕ, приложен към
ИЛБ
Ø Вещества,

опасни;

Ø Вещества,

които не

се

освободени

класифицират

от

регистрация

като

по

REACH;
Ø Регистрирани вещества в количества под 10 т/г.;
Ø Регистрирани

междинни продукти при строго
контролирани условия.

Помощни материали и информация
Ø Пътна

карта за доклада за безопасност на химичното
вещество/сценария на експозиция:
Ø https://echa.europa.eu/bg/regulations/reach/registration/informationrequirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap.
Ø Насоки за подобряване на комуникацията по веригата на доставки:
Ø https://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/safe_use_chemicals_

en.pdf/789d0235-5872-4527-baad-db681edefdb0.
Ø Карта

на употребите: https://echa.europa.eu/bg/csr-es-roadmap/usemaps/concept.
Ø Инструменти за съставяне и подаване на доклад за безопасност и
СЕ:
Ø https://echa.europa.eu/bg/csr-es-roadmap/action-area-3.

Благодаря за вниманието!

