Регулаторни процеси за управление на риска
от опасни вещества в законодателството по
химикали и околна средазадължения и предизвикателства
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СЪДЪРЖАНИЕ
◦ Какво следва след регистрацията по REACH през 2018 г.?
◦ Пътна карта на ЕС за регулиране на особено опасни вещества (SVHC)
◦ Регулаторни инструменти за управление на риска- REACH&CLP
◦ Взаимодействие със законодателството за контрол на
промишленото замърсяване и авариите (IED/Seveso) и здравословни и
безопасни условия на труд (OSH)
◦ Предизвикателства и бизнес възможности

След REACH регистрацията?
§Проверка на МСП статуса на всички дружества с редуцирана такса
§Систематични проверки от Европейската Агенция по химикали (ECHA)
§При изключителни представители ще се изчислява общия тонаж
§Комуникацията с регистрантите ще се осъществява чрез REACH-IT

§Съвети:
§Ако е нужно, актуализирайте документите, удостоверяващи МСП статуса и
данните за контакт на дружеството
§Проверявайте редовно профила си за нови съобщения от ECHA

След REACH регистрацията?
§Вашето досие може да бъде проверено за съответствие с
информационните изисквания на REACH
§Досиета, които рядко се актуализират са предмет на целеви проверкиоколо 70% от всички досиета и 80% от индивидуално подадените
досиета никога не са били актуализирани!!!
§Първата кампания ще се фокусира върху досиета с „текущи“ изпитвания,
които не са били актуализирани отдавна
§Някои решения за регистрация вече са отменени

Контрол на регистрациите
През 2019 г. стартира изпълнението на хармонизиран европейски проект за
на контрол на регистрациите (докладване на резултатите през 2020 г.)
•Всички държави членки ще вземат участие- обмяна на данни за случаи на
несъответствия и сътрудничество с митници!!!
•Обхват: задължения за регистрация в последния краен срок (31/05/2018 г.)
•Проверка на строго контролираните условия при регистрирани междинни
продукти
• Въвеждане на краен срок на действие на SIEF и статуса на въведено
вещество (31.12.2019?) - регламент за изпълнение на ЕК!!!

Начало на пътуването…
◦ Вашето регистрационно досие демонстрира ли безопасна употреба на
веществото?
◦ Вие сте запознати ли сте със свойствата на веществата си?
◦ Вашите клиенти са информирани ли са как безопасно да използват
регистрираното вещество (ИЛБ)?
ECHA и компетентните органи може да стартират оценка на вашето досие или
вещество с фокус към приоритетните вещества:
- искане за допълнителни изпитвания или информация от мониторинг на
експозиция/емисии
- възможно е веществото ви да бъде добавено в списъка с кандидати за
разрешаване/списъка с ограниченията или хармонизиране на класификацията и
етикетирането

Приоритетни вещества
Високотонажни вещества с пропуски в данните за целеви
характеристики и с потенциал за експозиция!
Какво представляват „веществата пораждащи безпокойство“?
- substances of potential concern?
- substances of concern?
- substances of very high concern?

Списъци с приоритетни вещества- REACH+
ü Регистър на намеренията (за ограничаване/разрешаване/хармонизиране на
класификацията и етикетирането на опасни вещества)
ü Инструмент за координация на публичните дейности (PACT)
ü Общ план за действие на Общността (CoRAP, 352 вещества)
ü Кандидат Списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство за
разрешаване (SVHC, 191 позиции)
ü Списък на SVHC от Приложение XIV REACH, предмет на разрешаване за
употреба (43 позиции)
ü Списък на опасните вещества от Приложение XVII REACH, предмет на
ограничаване на производството, пускането на пазара или употребата (68
позиции)

Регистър на намеренията

Списъци с приоритетни вещества- REACH
ü Вещества, „пораждащи особено безпокойство“ (SVHC, чл. 57
REACH):
• Канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества
(CMR, cat. 1A/1B)- Приложение VI CLP,
• Устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) и много устойчиви и
много биоакумулиращи вещества (vPvB)- Приложение XIII REACH,
Списък с кандидати за разрешаване,
• Вещества с „еквивалентна степен на безпокойство“
(сенсибилизатори, ендокринни разрушители)

Приоритетни вещества- REACH+
Ендокринни разрушители (нарушители, дизраптори, дизруптори)
Стратегия на Общността за ендокринните разрушители, 1999 г.
Научните доказателства за връзката между експозицията на ендокринни
разрушители и заболяванията при човека или отрицателното ѝ въздействие
върху дивите животни стават все по-убедителни.
Какво представлява ендокринната система? – съобщителната система на
тялото. Тя използва хормони — молекули, пренасящи сигнали и преминаващи
през кръвта, като средство за предаване на информация и за да въздейства на
отдалечени клетки, тъкани и органи. Хормоните са от съществено значение за
контрола на редица процеси в тялото: от ранни процеси, като ембрионалното
развитие и образуването на органите, до контрола на функциите на тъканите
и органите у възрастните индивиди.

Приоритетни вещества- REACH+
Ендокринен разрушител (ED)- „екзогенно вещество или смес, което променя
функцията(те) на ендокринната система и в резултат от това причинява
неблагоприятни за здравето ефекти в здрав организъм, неговото поколение или
(под)популациите му“ (IPSC, 2002)
Най-чувствителният период на експозиция на ED е по време на важни етапи от
развитието, като например вътреутробното развитие на плода и пубертета.
ED могат да имат съвместно допълващо въздействие („ефект на смесването“
или „ефект на коктейла“), т.е. експозицията на комбинация от ED може да доведе
до неблагоприятен ефект при концентрации, при които не се наблюдава ефект
поотделно (дори ако този ефект не е специфичен за ендокринните разрушители).
Сиви зони: определяне на „прага на безопасност“ (дозата, под която не се очаква
неблагоприятен ефект) при оценката на безопасността на ендокринните нарушители,
експозицията на ED върху развитието на заболявания и върху дивите животни,
разбирането за комбинираната експозиция, разработване и валидиране на методи
за изпитване, прилага се различен подход в различните законодателни актове
(BPR, PPPR, REACH, Регламент за козметика…) и др.

Списъци с приоритетни вещества- REACH
(Тригодишен)

План за действие за оценка на приоритетни
вещества (CoRAP, чл. 40 REACH):
§подлежи на ежегодна актуализация, проектът на CoRAP 2019-2021
съдържа 111 вещества (24 нови вещества)
§Фокус: потенциално опасни вещества ® Списък с 352 вещества
(21/11/18)
§Цел: последващо регулиране на доказано опасните вещества;

Пътна карта на ЕС за SVHC, 2020 г.
§Цел: „оценка и включване до 2020 г. на всички известни към момента
приоритетни вещества в кандидат-списъка за разрешаване…“ над 400 вещества
1. скрининг на регистрирани вещества, в т.ч. структурно подобни вещества
(групиране на приоритетни вещества);
2. подбор на вещества, подходящи за оценка с цел последващо регулиранекритерии за подбор, ориентирани към потенциалния риск: потенциални C/M/R,
PBT/vPvB, ED, сенсибилизатори, висок агрегиран тонаж,
комбинирана/кумулативна експозиция, експозиция на околната среда, на
уязвими групи или на работниците, широко разпространена употреба,
потребителски употреби и др.
3. оценка (ДЧ)®Решение на ECHA за провеждане на допълнителни изпитвания от
регистрантите на веществото, актуализация на регистрационното досие, оценка
на новите данни и заключения относно потенциалните рискове

Пътна карта на ЕС за SVHC, 2020 г.
4. Оценка на възможните регулаторни подходи за управление на идентифицираните
рискове (RMOA) и избор на най-подходящия инструмент- доброволна инициатива, цели
прозрачност и избягване на дублиране ли пропуски в регулирането, съвместни усилия
и участие на всички засегнати страни (регистрантите и потребителите по
веригата!!!)
5. Решение за последващите действия- кандидат-списък/разрешаване или
ограничаване (REACH), хармонизиране на класификацията и етикетирането (CLP) или
друго законодателство (ЕК)

Важно!
Необходимо е непрекъснато наблюдение на регулаторните процеси и
участие в консултациите за ВАЖНИТЕ вещества от вашето портфолио и
проактивен контакт с компетентните власти- ECHA, ЕК и
компетентните/контролните органи (МОСВ за България)!!!

Регулаторни инструменти по REACH
Продукти
Химични вещества

Химични смеси

Продукти, съдържащи
химикали (изделия)

Примери

Задължения

Условия

Регистрация

> 1т/г

Разрешаване

Вещества в приложение XIV

Ограничаване

Вещества в приложение XVII

Регистрация на вещество

> 1т/г

Разрешаване

Вещества в приложение XIV

Ограничаване

Вещества в приложение XVII

Регистрация

Преднамерено освобождаване и > 1 т/г

Нотификация

SVHC > 1 t и 0.1%

Съобщаване

SVHC > 0,1 %

Разрешаване (не се
прилага за вносни
изделия)

Вещества в приложение XIV

Ограничаване

Вещества в приложение XVII

Регулаторни инструменти за управление на
химикали
qРегламент REACH- събиране и оценка на данни за веществата и
избор на подходящи регулаторни мерки за контрол на рисковете:
1. регистрация (2007-2018)- количествен праг 1 т/г; генериране и оценка на данни
за опасните свойства на веществата, приоритетно прилагане на алтернативни
методи, оценка на химическата безопасност в целия жизнен цикъл, (разширени)ИЛБ за потребителите по веригата на доставки, съвместно подаване и обмен на
данни;
2. оценка на регистрационни досиета и тестови предложения (ECHA съвместно
с държавите членки, от 2010 г.)- приоритетен подбор на средно и високо тонажни
вещества (над 100 т/г) с фокус към данните за целеви опасни характеристики
(CMR, PBT/vPvB) и адекватността на контрола на рисковете (CSR);
3. оценка на приоритетни вещества (CoRAP, национални компетентни органи в
сътрудничество с ECHA, от 2012 г.)- приоритет са потенциални SVHC;

Регулаторни инструменти за управление на
химикали
4. разрешаване на особено опасни вещества (Пътна карта за
SVHC до 2020, ЕК съвместно с ECHA и държавите членки)постепенно извеждане от употреба в ЕС/ЕИП на регистрирани
високо тонажни вещества с PBT/vPvB/CMR свойства и „еквивалентно
ниво на безпокойство“ (напр. ендокринни разрушители) с висок
агрегиран тонаж и широко разпространена употреба,
5. ограничаване на опасни вещества (SVHC, национални
компетентни органи или ECHA при възлагане от ЕК)- неприемлив
риск за човешкото здраве или околната среда;

Регулаторни инструменти за управление на
химикали
qРегламент CLP- въвеждане на адаптирани правила и критерии на
GHS за класифициране, етикетиране и опаковане на химични
вещества и смеси, приложими при пускане на пазара и употреба в
ЕИП;
1. Хармонизиране на класификацията и етикетирането (ЕК по
предложение на държавите членки или индустрията) на вещества с
приоритетни опасности (CMR) или употреби (активни съставки за
биоциди и пестициди);
2. Нотифициране на опасни смеси (здравни и физични опасности)
към токсикологичните центрове;

Законодателство по химикали
2. Оценка на вещества (CoRAP, регистър на намеренията (RoI),
PACT+):
üCoRAP 2019-2021- 100 приоритетни (регистрирани) вещества за
оценка в 3-годишния период;
üготовност на регистрантите за извършване на нови изпитвания
по решение на ECHA с разпределение на разходите между
всички регистранти;
üранна актуализация на регистрационните досието- данни за
целевите характеристики, употреби и експозиция/емисии в
околната среда и др.;

Законодателство по химикали
3. Оценка на досиета и предложения за изпитване (PACT+):
Не забравяйте да прегледате и актуализирате регистрационните си досиета
преди 2019 г. Обърнете специално внимание на:
- промени в обема на производството или вноса (увеличение или
намаляване, преустановяване)
- нови или стари употреби
- нови или променени мерки за безопасна уротреба на вашето вещество
- вашият транспортиран или изолиран междинен статус на място
- нови данни за присъщите свойства на вашето вещество
- вашата обосновка за освобождаване от изискването за предосавяне на
или адаптиране на информацията и др.

Законодателство по химикали
4. Разрешаване (RoI, PACT+, Кандидат-списък, Приложение XIV)
- ранната замяна на SVHC с по-безопасни алтернативи осигурява
безопасност на производството, устойчивост на работните процеси и
доставките и избягване на разрешаване;
- Използване на информацията за регистрираните вещества за намиране на
подходящи заместители;
- проследимост на веществата по веригата на доставки и в изделия- нова
платформа на ECHA за докладване на SVHC в изделия за улесняване на
рециклирането (промени в Рамковата Директива за отпадъците)- нови
задължения за производителите и вносителите на изделия, съдържащи
SVHC;
- Вещества, предизвикващи безпокойство- разширяване на обхвата;

Законодателство по химикали
5. Ограничаване (RoI, PACT+, RMOA, Приложение XVII)
- опознайте добре портфолиото си по вещества;
- следете отблизо регулаторните процеси;
- участвайте активно в обществените консултации;
- представяйте добре формулирани позиции и собствени социалноикономически анализи по предлаганите регулаторни мерки;
- проучете алтернативите и преценете необходимостта от дефиниране на
изключения или удължени преходни периоди;
- предоставяйте информация и обратна връзка на компетентния орган на
ранен етап от процеса;
- комуникирайте проблема и търсете решения с помощта на всички звена (в
компанията и по веригата на доставки);
- планирайте нужните финансови и човешки ресурси…

Законодателство по химикали
6. Други списъци за регулиране на опасни химикали
- Биоциди
- Препарати за растителна защита
- Козметични продукти
- Устойчиви органични замърсители
- Износ и внос на опасни химикали и пестициди, озонразрушаващи
вещества и флуорирани парникови газове
- Опасни вещества в електрическо и електронно оборудване,
батерии и акумулатори, опаковки, играчки и др.
- Приоритетни вещества за води
- Канцерогени и мутагени на работното място и др.

Преглед на прилагането на REACH 2017
REACH след 2018 г.- приоритетни области:
1. Актуализиране на регистрационните досиета;
2. Подобряване на комуникацията по веригата на доставки (ИЛБ);
3. Съгласуване на процесите по оценка на вещества и досиета;
4. Групиране на опасни вещества за разрешаване и ограничаване;
5. Опростяване и оптимизиране на процедурата по разрешаване;
6. Подпомагане на компаниите за заместване употребата на SVHC;
7. Подобряване на приложимостта и взаимодействието на REACH с
другото законодателство, по-специално със ЗЗБУТ (OSH);
8. Засилване на контрола и ангажиране на митническите органи в
контрола на вноса на химикали и изделия със SVHC.

Преглед на прилагането на REACH 2017
Предстоящи предложения на Комисията:
- въвеждане на изискване за изготвяне на оценка и доклад за
безопасност на CMR вещества в количества 1-10 т/г
- увеличаване на информационните изисквания за вещества в наймалката тонажна група (1-10 т/г)
- регистрация на полимери, които предизвикват безпокойство
- регламент за изпълнение на ЕК за актуализиране на
регистрационните досиета

Взаимодействие с IED/Seveso III и OSH
- данни за физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните характеристики
на регистрирани вещества
- заключения от оценка на регистрирани вещества
- идентифициране на SVHC в кандидат списък (PBT/vPvB), списъци с вещества за
разрешаване и ограничаване
- мерки и условия за адекватен контрол на рисковете- разрешения по REACH на
доставчиците
- краен срок за забрана на употребата – съществена промяна за издадени КР!
- информационни листове за безопасност и сценарии за употреба като основен
информационен инструмент по веригата на потребление
- одобряване на НДНТ, употреба съхранение на опасни вещества
- оценка на безопасността на веществото- обхваща и етапа на управление на
отпаoъците

Взаимодействие с IED/Seveso III и OSH
- промяна или нова класификация на химикалите (приложение VI на CLP,
собствена класификация на доставчиците на химикали)- идентифициране на нови
опасности и рискове на площадката и работното място
- необходимост от актуализиране на инвентарния списък с използваните химикали
- актуализиране на оценката на риска за работното място с приоритет към замяна
на CM(R) веществата, ограничаване на количествата и осигуряване на адекватен
контрол на експозицията (подходящи ЛПС, вентилация)
- преразглеждане на класификацията на Севезо предприятието или съоръжението
- адаптиране на съществуващите или въвеждане на нови мерки за контрол
емисиите във въздуха и водите
- прекласификация на отпадъците и т.н.

REACH- стимули за иновации и
възможности пред бизнеса
Р Е Г У ЛА ТО Р Н И МЕ Р К И ЗА О БЛЕ К Ч А В А Н Е Н А А ДМИ Н И СТР А ТИ В Н А ТЕ Ж Е СТ
ФИ Н А Н СО В И СТИ МУ ЛИ И И Н СТР У МЕ Н ТИ ЗА Н А СЪ Р Ч А В А НЕ Н А И Н О В А Ц И И ТЕ

От нормативните задължения до бизнес
възможностите
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
ПО-БЕЗОПАСНИ АЛТЕРНАТИВИ
ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Научни изследвания и развойна дейност
Веществата, използвани за научноизследователска и развойна
дейност (SRD до 1 т/г), са освободени от регистрация,
разрешаване и ограничаване по REACH.
Налице са намалени изисквания за етикетиране на вътрешната
опаковка на вещества и смеси под 10 ml съгласно CLP.
Вещества, използвани за научноизследователска и развойна
дейност, свързани с продукти и процеси (PPORD), в т.ч. За
разработване и изпитване на нов процес при смяна на суровини
или за изпитване на нови приложения за дадено вещество са
освободени от регистрация съгласно REACH за срок от пет
години. Вместо това се изисква подаване на нотификация към
ECHA.

В търсене на по-безопасни алтернативи…
Наличието на подходящи алтернативи се взема
предвид при разглеждане на заявления за разрешаване
на SVHC и при въвеждане на ограничения по REACH.
Дружествата, кандидатстващи за разрешение по
REACH за употреба на SVHC оценяват наличието на побезопасни
алтернативи
и
техническата
и
икономическата възможност за заместване.

Финансиране
Проверете дали възможностите за кандидатстване за финансиране от
фондовете и програмите на ЕС или за национално финансиране.
Прилагането на REACH и CLP създава търсене на по-безопасни
алтернативи и технологии за замяна на най-опасните химикали на пазара
на ЕС. Тези вещества се идентифицират постоянно като кандидати за
замяна и се включват в списъка на REACH с кандидатите за
разрешаване, в списъка за разрешаване или за ограничаване на SVHC.
Това може да се използва като легитимно основание и предимство при
кандидатстване за финансиране за допълнителни изследвания и
иновации!!!

ФИНАНСИРАНЕ
ПРОВЕРЕТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС И ЗА НАЦИОНАЛНО
ФИНАНСИРАНЕ
◦ ЗАЕМИ И ГАРАНЦИИ, СЪОБРАЗЕНИ С НУЖДИТЕ НА МАЛКИТЕ
И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;
◦ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ И ИНОВАЦИИ
ОТ СТРАНА НА ЕС И/ИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ

ФИНАНСИРАНЕ
§ Хоризонт 2020 ® Хоризонт Европа
§Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК);
§ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020
г.“ (ОПНОИР);
§ Оперативна
(ОПИМСП)

програма

„Инициатива

за

малки

и

средни

предприятия“

§ Програма за конкурентоспособност на предприятия и МСП – програма COSME
2014-2020 г.;
§ Финансови механизми на Европейското икономическо пространство и
Норвегия 2014-2021 г.;
§

Интегриране на изискванията по
химикалите в инструменти за
финансиране
§ Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020;
§ ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“
§ Инвестиционен приоритет 1.1.: „Технологично развитие и иновации“
§ Приоритет се дава на:
§ Проекти, предвиждащи научноизследователска или иновационна дейност за внедряване на технологии, които
подменят или напълно изключват употребата на най-опасните химикали идентифицирани съгласно Регламент
(EO) 1907/2006 (REACH) с по-безопасни заместители.
§ Проекти, предвиждащи разработване на алтернативни методи за изпитвания без използване на опитни
животни за определяне на екотоксикологични или токсикологични свойства на химичните вещества,
включително компютърни методологии и количествени и качествени модели за взаимовръзка между структура
и активност или от структурно подобни вещества и invitro методологии.
§ Проекти, предвиждащи научноизследователска и иновационна дейност в областта на комбинираното
въздействие на химикалите (химични смеси), наноматериалите, химикалите, които нарушават
функционирането на ендокринната (хормоналната) система (ендокринни разрушители) и опасните химикали в
изделия.

Интегриране на изискванията по
химикалите в инструменти за
финансиране
§ Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020;
§ ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП
§ Инвестиционен приоритет 2.1.: „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ и
Инвестиционен приоритет 2.2.: “Капацитет за растеж на МСП“
§ Приоритет се дава на:
§ Проекти, предвиждащи внедряване на техники, технологии или химикали, които осигуряват безопасни или помалко опасни за човешкото здраве и околната среда алтернативи на химични вещества от кандидат-списъка за
разрешаване и/или на опасни вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са забранени или
строго ограничени съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH).
§ Проекти, предвиждащи въвеждане на най-добри налични техники и производствени практики, които значително
ограничават неблагоприятните ефекти върху здравето на човека и околната среда от производството и употребата
на химикали.
§ Проекти, предвиждащи въвеждане на техники/технологии, с които се намалява употребата на опасни химикали
и/или нивото на риска от възникване на голяма авария при работа с определени опасни вещества.
§ Проекти, предвиждащи изграждане или модернизиране на лабораторната инфраструктура и капацитет за
изпитване на опасни химикали, в т.ч. устойчиви органични замърсители, в различни матрици (почви, въздух, води,
храни, потребителски изделия).

Интегриране на изискванията по
химикалите в инструменти за
финансиране
§ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОПНОИР);
§ ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“
§ Инвестиционен
приоритет
1а:
„Укрепване
на
инфраструктурата,
необходима
за
научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за реализиране на
достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на
центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа“
§ Приоритет се дава на:
§ Проекти, предвиждащи научноизследователска дейност в областта на комбинираното въздействие на химикалите.
§ Проекти, предвиждащи научноизследователска и иновационна дейност в областта на наноматериалите.
§ Проекти, предвиждащи научноизследователски изследвания и разработки в областта на химикалите, които
нарушават функционирането на ендокринната (хормоналната) система (ендокринни разрушители).
§ Проекти, предвиждащи научноизследователски разработки за идентифициране на рисковете от употребата на
опасни химикали в изделия.

§ Проекти за изграждане или модернизиране на лабораторната инфраструктура и капацитет за изпитване на
опасни химикали, в т.ч. устойчиви органични замърсители, в различни матрици (почви, въздух, води
(включително приоритетни и спицифични вещества във води, седименти и биота), храни, потребителски
изделия).

Как да намалите разходите?
1. ИНВЕСТИРАЙТЕ
ДЕЙНОСТ;

В

НАУЧНИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

И

РАЗВОЙНА

2. РАБОТЕТЕ ПРОАКТИВНО ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА НАЙ-ОПАСНИТЕ
ВЕЩЕСТВА С ПО-БЕЗОПАСНИ АЛТЕРНАТИВИ;
3. ПРОУЧЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ;
4. УЧАСТВАЙТЕ АКТИВНО В ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ПО
ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО;
5. ОСИГУРЕТЕ РЕСУРСИ И ХОРА ЗА ПОСТОЯННО НАБЛЮДЕНИЕ И
УЧАСТИЕ В РЕГУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕСИ
6. ПОДБЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВАШИЯ ЛИЧЕН КОНСУЛТАНТ!

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ ЗА ЕКСПЕРТНИ
СЪВЕТИ И СЪДЕЙСТВИЕ!
Въпроси?
Първолета Лулева
ЕнвиПроАдвайс ЕООД
email: office@epadvice.net

