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Изисквания за информация при нотифициране
на националните центрове по токсикология
Дружествата, които пускат опасни смеси на пазара, трябва да представят информация за тях пред
специални органи, определени от държавите членки. Въз основа на тази информация центровете
по токсикология предоставят медицински съвети при спешни случаи.
Изискването за нотифициране ще се прилага от 1 януари 2020 г. То се основава на приложение VIII
към Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP).
КОЙ ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПОДАДЕ НОТИФИКАЦИЯ?

надолу по веригата, който подава нотификацията.

Нотифициране се извършва от вносители и потребители
надолу по веригата, които предлагат на пазара смеси,
класифицирани по отношение на опасности за здравето и
физични опасности. Това задължение се отнася за смеси за
потребителска, професионална и промишлена употреба.

Търговско наименование или наименования на сместа —
ако е уместно, също наименования на марките и варианти на
наименованията, както са посочени върху етикета.

КАКЪВ ФОРМАТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА?
Дружествата трябва да предоставят исканата информация,
като използват хармонизирания формуляр за нотифициране
на националните центрове по токсикология (формат
PCN). Това е XML формат, съвместим с международната
уеднаквена база данни за химическа информация (IUCLID).
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА?
Когато на пазар се пуска смес, всички държави членки следва
да изискват предоставянето на една и съща информация.
Данни за контакт — име, пълен адрес, телефонен номер и
адрес на електронна поща на вносителя или на потребителя

Вид и размер на опаковката — опаковката, използвана
за пускане на сместа на пазара за потребителска и
професионална употреба. Контейнерът може да бъде напр.
„бутилка“, „кутия“ или „аерозолен флакон“. Размерът трябва
да отразява номиналния обем или тегло на опаковката.
Продуктова категория — категорията съобразно
хармонизираната Европейска система за категоризация
на продуктите. Избраната категория трябва да съвпада
с основната предвидена употреба на продукта — тя може
да бъде напр. „тор“, „перилен препарат“ или „продукт за
освежаване на въздуха“.
Уникален идентификатор на формулата (UFI) — кодът,
генериран с помощта на генератора на UFI, напр. J200U0CW-500A-Q2DA, трябва да бъде отбелязан на етикета
или опаковката на продукта и посочен в нотификацията.
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Информация за опасност — класификации на сместа по
отношение на опасности за здравето на човека и физични
опасности.
Освен това трябва да бъдат посочени следните елементи
на етикета:
• пиктограми за опасност
• сигнална дума
• предупреждения за опасност
• допълнителна информация за опасност
• препоръки за безопасност.
Токсикологична информация — включва начините,
по които човек може да бъде изложен на сместа, напр.
вдишване, поглъщане, контакт с кожата или очите. Посочват
се дългосрочните и краткосрочните ефекти и симптомите
в резултат на излагането. Информацията относно
токсикологичните ефекти на сместа е същата, като тази, която се
изисква за раздел 11 от информационния лист за безопасност.
Информация за физико-химичните свойства — напр.
физично състояние, цвят и pH стойност на сместа.
Пълна информация за състава на сместа — включва всички
компоненти, техните концентрации в сместа и класификации.
Компонентите могат да бъдат вещества или смеси в

смесите. Прилагат се специфични правила относно тяхното
идентифициране и докладване на концентрациите им.
ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА НОТИФИЦИРАНЕ?
Датата на прилагане на задължението зависи от крайната
употреба на сместа.
• Смеси за потребителска употреба: 1 януари 2020 г.
• Смеси за професионална употреба: 1 януари 2021 г.
• Смеси за промишлена употреба: 1 януари 2024 г.
Ако дадена смес има повече от една от посочените по-горе
употреби — независимо дали чрез пряка употреба или чрез
присъствието в продукт, произведен надолу по веригата —
се прилага най-ранната дата. До датата на прилагане на
задължението за нотифициране сместа продължава да бъде
обект на действащите национални изисквания за информация.
Смеси, за които вече е подадена нотификация съгласно
националното законодателство, остават валидни до 1 януари
2025 г. Ако има промяна в сместа преди тази дата, може да се
наложи дружествата да подадат нотификация въз основа на
новите изисквания за информация съгласно приложение VIII.

Формулатор 2

Първоначална смес

Формулатор 4
Смеси, предназначени за използване само в промишлени
обекти — Разрешава се предоставянето на ограничена
информация за състава на сместа, както е формулирано в
информационния лист за безопасност, при условие че е посочен
телефонен номер, който осигурява бърз достъп до пълна
информация за сместа. Номерът трябва да бъде достъпен за
центровете по токсикология 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Крайна професионална употреба
Нотифициране след 2021 г.

Крайна потребителска употреба
Нотифициране след 2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителни указания, помощни материали и
инструменти, посетете уебсайта на центровете по токсикология
на ECHA:
»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/bg/
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Задължението за нотифициране зависи от
крайната употреба
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Формулатор 1

Крайна промишлена употреба
Нотифициране след 2024 г.

