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НОВОТО В СРАВНЕНИЕ С ДОСЕГАШНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ

Единен формат за предоставяне на
информация;
¢ Уникален идентификатор на формулата (UFI);
¢ Изисква се пълният състав на сместа – повече
от информацията в листовете за
безопасност;
¢ Информация за токсикологичните свойства на
сместа;
¢ Трябва да се определи продуктова категория за
сместа в съответствие с Европейската система
за категоризация на продукти (EuPCS).
¢

ЗАДЪЛЖЕНИ

ЛИЦА

Вносители (Вносът се счита за пускане на
пазара!!!);
¢ Потребители надолу по веригата (формулатори, лица,
които извършват преопаковане),
които пускат на пазара опасни смеси, класифицирани
за физични опасности или опасности за здравето
съгласно Регламент CLP .
¢

Важно: Понастоящем ребрандирането и
преетикетирането се считат за дейности, извършвани
от дистрибуторите. Това обаче е обект на дискусия от
компетентните органи по REACH и CLP и може да се
промени.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Радиоактивни смеси;
¢ Смеси под митнически контрол, при условие че не
претърпяват каквато и да е обработка или преработка, и
които са в режим на временно съхранение или в
свободна зона или в митнически склад с цел реекспорт,
или при транзит;
¢ Смеси за научноизследователска и развойна дейност,
които не се пускат на пазара, при положение че се
използват при контролирани условия съгласно
законодателството на Общността по отношение на
работното място и околната среда;
¢ Отпадъци;
¢

ИЗКЛЮЧЕНИЯ (2)
¢

Определени смеси в готов вид за крайния потребител:
—
—
—
—

—

лекарствени продукти,
ветеринарни лекарствени продукти,
козметични продукти,
медицински изделия, когато са инвазивни или се
използват при директен физически контакт с човешкото
тяло и
храни или фуражи.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ (3)
Смеси, класифицирани само като опасни за околната
среда съгласно Регламент CLP или такива, за които се
прилагат единствено специалните правила за
етикетиране и опаковане на определени вещества и
смеси в Приложение ІІ на Регламент CLP.
¢ Смеси, класифицирани само по отношение на една или
няколко от следните опасности:
1. Газове под налягане;
2. Експлозиви (Нестабилни експлозиви и подкласове 1.1
— 1.6)
¢

ПРИЛАГАНЕ - СРОКОВЕ
¢

Регламент (ЕС) 2017/542 се прилага за вносителите и
потребителите надолу по веригата, които пускат на
пазара смеси в следните срокове:
за смеси за използване от потребителите – от 1 януари
2020 г.
— за смеси за професионална употреба – от 1 януари 2021 г.
— за смеси за промишлена употреба – от 1 януари 2024 г.
—

¢

¢

От вносителите и потребителите надолу по веригата,
които са предоставили информацията преди горните
дати, не се изисква нова нотификация до 1 януари 2025
г.
При промени, налагащи актуализация нотификация
съгласно Приложение VІІІ преди 1 януари 2025 г., преди
пускането на пазара на тази смес в изменения ѝ вид.

ИЗИСКВАНИЯ
¢ Продуктов

—
—

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

идентификатор на сместа:

пълното(ите) търговско(и) наименование(ия),
включително, търговска марка;
UFI.

¢ Данни

за лицето, предоставящо информацията
(съответствие с данните върху етикета):
—
—
—
—

име;
пълен адрес;
телефонен номер;
електронна поща.

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

¢ Идентификация

(2)

на опасностите и допълнителна

информация:
—
—

Класифициране на сместа;
Следните елементи на етикета:
кодове на пиктограмите за опасност;
¢ сигнална дума;
¢ кодове на предупрежденията за опасност;
¢ кодове на препоръките за безопасност.
¢

¢ Токсикологична

информация - раздел 11 от
информационния лист за безопасност.

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

¢ Допълнителна

—
—
—
—
—

—

информация:

вид(ове) и размер(и) на опаковката;
цвят(цветове) и агрегатно(и) състояние(ия) на
сместа;
pH, където е приложимо;
продуктова категоризация;
употреба.

¢ Информация

—

(3)

за съставките на сместа:

Химична идентичност и концентрации на
съставките;
Класификация на съставките.

ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ИНФОРМАЦИЯ

– ПРИМЕР
Нотификация
към
определения
орган в
Германия

Формулатор
извън ЕС

Вносител в
Германия

Нотификация
към
определения
орган във
Франция
Нотификация
към
определения
орган в
България

СМЕС В СМЕС
¢

¢

¢

Съставки на смес в смес следва да се разглеждат като
съставки на крайната смес, когато пълният състав на
сместа в смес е известен. Информация за едни и същи
съставки се представя в агрегиран вид.
Когато пълният състав на сместа в смес не е известен,
последната се посочва чрез нейния идентификатор
(търговско наименование или обозначение),
концентрация и UFI, когато е налично. Всички известни
съставки се посочват отделно. Промяната на UFI на
сместа в смес налага актуализация.
При липса на UFI се предоставят информационният лист
за безопасност на сместа, както и името, адресът на
електронна поща и телефонният номер на доставчика на
сместа в смес.

СМЕС В СМЕС - ПРИМЕР
¢

Фирма формулира смес със следния състав:

Съставки

Концентрация в
крайната смес

Състав на сместа в
смес

Смес X

20%

Вещество 1 – 30%
Вещество 3 – 40%
Вещество 4 – 30%

Смес Y

30%

Вещество 2 – 15%
Вещество 3 – 25%
Вещество 5 – 60%

Вещество 1

5%

–

Вещество 2

10%

–

Вода

35%

–

СМЕС В СМЕС – ПРИМЕР (2)
¢

Фирмата трябва да нотифицира следното:
Съставки

Концентрация в крайната смес

Вещество 1

6 (0,2 x 30%)+ 5 = 11%

Вещество 2

4.5 (0,3 x 15%)+ 10 = 14.5%

Вещество 3

8 (0,2x40%) + 7.5 (0,3x25%)
= 15.5%

Вещество 4

6% (0,2 x 30%)

Вещество 5

18% (0,3 x 60%)

Вода

35%

ИДЕНТИФИКАТОРИ

НА ГЕНЕРИЧНИ

ПРОДУКТИ
¢

Идентификаторите на генеричните продукти
„парфюми“, „аромати“ или „оцветители“ могат да
бъдат използвани за съставки на смеси, използвани
изключително за добавяне на парфюм, аромат или
цвят, ако са изпълнени следните условия:
—
—

1.
2.

съставките на смесите не са класифицирани за никакви
опасности за здравето;
концентрацията на съставките на сместа,
идентифицирани с даден идентификатор на генеричен
продукт, не надвишават общо:
5 % от общото количество парфюми и аромати, и
25 % от общото количество оцветители.

ГРУПОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ
¢

Условия:
—

—
—

¢

НА ИНФОРМАЦИЯ

една и съща класификация за опасностите за здравето
и физичните опасности и една и съща продуктова
категория;
едни и същи съставки с една и съща граница на
концентрацията;
разлика може да има единствено при парфюмите или
ароматите, при условие че общата им концентрация във
всяка смес, не надвишава 5%.

Едно и също задължено лице.

ГРУПОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ
– ПРИМЕР
¢

Смес A

¢

НА ИНФОРМАЦИЯ

Смес B

Съставки

Конц.

Съставки

Конц.

Вещество 1

3 – 6%

Вещество 1

3 – 6%

Вещество 2

5 – 10%

Вещество 2

5 – 10%

Вещество 3

10 – 15%

Вещество 3

10 – 15%

Вода

60 – 70%

Вода

60 – 70%

Парфюмна
смес 1

1 – 2%

Парфюмна
смес 1

0,5 – 3%

Парфюм
(генеричен
идентифика
тор)

0,5 – 2%

Парфюмна
смес 2

1 – 1,5%

Аромат 1

0,5 – 1%

Да не надвишават 5%
във всяка от смесите

УНИКАЛЕН
(UFI)

ИДЕНТИФИКАТОР НА ФОРМУЛАТА

Уникален 16-символен буквено-цифрен код – връзка
между информацията за състава на смес или група
смеси и конкретната смес или група смеси.
UFI: E600-30P1-S00Y-5079
¢ UFI трябва да се отпечата или прикрепи върху
етикета на опасната смес.
¢ При опасни смеси за промишлена употреба и при
смеси, които не са пакетирани, UFI може да бъде
посочен в информационния лист за безопасност.
¢

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР
(UFI) – ПРИМЕРИ

Смес А

НА ФОРМУЛАТА

UFI 1

Продукт
„Superclean“

UFI 2

Продукт
„Superpulito“

UFI n

Продукт n

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР
(UFI) – ПРИМЕРИ (2)

НА ФОРМУЛАТА

Продукт
„Superclean“
Смес А

UFI 1

Продукт
„Superpulito“
Продукт n

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР
(UFI) – ПРИМЕРИ (3)

НА ФОРМУЛАТА

UFI 1

Смес А

UFI 2

UFI n

Продукт
„Superclean“

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР
(UFI) – ПРИМЕРИ (4)

Формулатор
на Смес А

UFI 1

НА ФОРМУЛАТА

Фирма,
която пуска
смес на
пазара

UFI 1
Ново
UFI 2

ПОСТАВЯНЕ
¢

НА

UFI НА ЕТИКЕТА

Примери за графично представяне:
UFI:VDU1-414F-1003-1862
UFI: VDU1-414F-1003-1862
UFI: VDU1-414F
1003-1862

¢

¢

¢

Позициониране на етикета – в частта за допълнителна
информация на етикета или до идентификаторите.
Външна/вътрешна опаковка – съгласно изискванията на
член 33.
Комплекти от две или повече смеси – UFI за всяка смес.

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ
ПРОДУКТА (EUPCS)

НА

Система за описание на употребите на дадена смес.
¢ Вносителят или потребителят надолу по веригата
трябва да изберат една продуктова категория,
описваща употребата.
¢ При повече употреби се избира основната – напр.
перилен детергент с омекотител трябва да се
категоризира като перилен детергент.
¢ Системата е с дървовидна структура, разделена на 5
нива и съдържа около 250 продуктови категории.
¢

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ
ПРОДУКТА (EUPCS) (2)

НА

ОГРАНИЧЕНО

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

При смеси, пуснати на пазара само за
промишлена употреба.
¢ Телефонен номер и адрес на електронна поща за
бърз достъп до услуга за допълнителна
информация. Обаждания на телефонния номер 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
¢ Услугата да е на езика на държавата членка.
¢ Да не води до непропорционални разходи.
¢ Информацията може да бъде ограничена до
информацията, съдържаща се в информационния
лист за безопасност.
¢

НАЛИЧНИ
¢

;

ИНСТРУМЕНТИ

Генератор на UFI: https://ufi.echa.europa.eu/#/create
https://poisoncentres.echa.europa.
eu/ufi-generator

НАЛИЧНИ
¢

ИНСТРУМЕНТИ

(2)

XML формат – задължителен!!!
—
—

Напълно съвместим с IUCLID 6.
Следете за новата версия на IUCLID 6 (версия 6.3) от 24
октомври 2018 г.

Уебинар за новата версия на IUCLID 6 на 31 октомври 2018
г. - https://echa.europa.eu/bg/-/new-and-improved-iuclid-6-3what-has-changed¢

Централизиран портал за подаване на нотификации –
версия 1 в началото на 2019; версия 2 – 3-тото
тримесечие на 2019 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
В следствие на проверки на предоставената
информация от определените национални органи –
при констатирани непълноти/неясноти.
¢ Друга информация, необходима за изпълнение на
дейностите по член 45 от CLP.
¢ Примери за информация, която може да се изиска:
¢

—
—
—
—

По-детайлни токсикологични данни;
Оценка на коректността на категоризацията на
продукта;
Информация за некласифицирани съставки;
Информация за опаковката (напр. затварящи
приспособления, недостъпни за деца).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕОДСТАВЕНАТА
ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ
¢

Определените национални органи използват
предоставената информация за:
—
—

¢

формулиране на превантивни и лечебни мерки
при спешни случаи и
за статистически анализи по искане на държава
членки с цел подобряване на мерките за
управление на риска.

Определените национални органи следва да
вземат мерки с цел опазване поверителността
на предоставената информация – стандартни
изисквания за сигурност на ECHA.

ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА

ИНФОРМАЦИЯ
¢

Може да се прилага например в следните
случаи:
Вашата смес се използва за съставка в друга смес и не
искате да разкривате състава й. Вместо това можете да
предоставите UFI на Вашите потребители.
— Известно Ви е, че са станали инциденти с Вашия
продукт и бихте искали да уведомите токсикологичния
център.
—

¢

Предоставянето на UFI на етикета на неопасни
смеси не е задължително.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Уебстраница на ECHA за токсикологичните центрове:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/;
¢ Въпроси и отговори за токсикологичните центрове:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/questions-andanswers;
¢ Формат и редактор на нотификация:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centresnotification-format;
¢ Проект на ръководство:
https://echa.europa.eu/bg/support/guidance/consultationprocedure/ongoing-clp
¢ Уебстраница на IUCLID:
https://iuclid6.echa.europa.eu/bg/.
¢

ВЪПРОСИ?

БЛАГОДАРЯ

ЗА ВНИМАНИЕТО!

Елена Зидарова
старши експерт, отдел "Комплексни
разрешителни и опасни вещества",
дирекция "Опазване чистотата на въздуха и
предотвратяване на замърсяването",
Министерство на околната среда и водите
тел. +359 2 940 6019
имейл: ezidarova@moew.government.bg
уебформа за контакт с Националното
информационно бюро по химикали:
http://www.chemicals.moew.government.bg/feed
back/request.html

