Накратко

ECHA-18-B-02-BG

Уникалният идентификатор на формулата
(UFI) и значението му като част от етикетите на
вашите продукти
Важна информация за дружествата, които пускат опасни смеси на пазара
в ЕИП1

От 2020 г. в етикетите на
продуктите ще бъде включен нов
елемент — 16-знаков код, известен
като уникален идентификатор
на формулата (UFI). От 2025 г.
UFI ще фигурира задължително
в етикетите на всички продукти,
класифицирани във връзка
с опасности за здравето или
физични опасности. Вносителите и
потребителите надолу по веригата,
които пускат такива продукти на
пазара, ще бъдат задължени да
предоставят на токсикологичните
центрове специфична информация
за продуктите, включително UFI.
Инструментите и съветите за
генериране на UFI са достъпни
на уебсайта на ECHA за
токсикологичните центрове.

1 Европейското икономическо пространство (ЕИП) е съставено от 28-те държави — членки на Европейския съюз и Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА UFI?
Уникалният идентификатор на формулата, обозначаван
със съкращението UFI, е 16-знаков буквено-цифров код,
който ще бъде задължителен елемент от етикетите на
вашите продукти, съдържащи опасни смеси.
Наред с UFI трябва да предоставяте на токсикологичните
центрове и друга информация за вашата смес и свързаните
с нея продукти, например относно състава, търговското
наименование, цвета, опаковката, категорията на продукта
и токсикологична информация. Предназначението на UFI е
да определи еднозначна връзка между предоставената от
вас информация и продукта, който пускате на пазара.
Условието за определяне на UFI е всички продукти, които
са етикетирани и нотифицирани с един UFI, да имат
еднакъв състав на съдържащите се в тях смеси.
КАК ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА UFI?
UFI и останалата предоставена от вас информация ще
се използва основно от токсикологичните центрове в
случаи на спешни повиквания. Например можете да
прочетете UFI на оператор в токсикологичен център
директно от етикета на продукта, наред с търговското
наименование, с цел прецизно идентифициране на
продукта, с който е свързан инцидентът.
ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ, ЗА ДА ГЕНЕРИРАТЕ UFI?
За да генерирате UFI за вашата смес, трябва да използвате
идентификационния номер по ДДС на вашето дружество
(или в определени случаи „ключа за дружеството“ )
и номера на формулата на съответната смес. За да
генерирате вашия UFI код, е необходимо да въведете тези
два номера в предоставения от ECHA онлайн инструмент
„Генератор на UFI“. Идентификационният номер по ДДС е
ключов елемент, който гарантира уникалността на вашия
UFI, за да се избегне дублирането на UFI, генерирани за
различните дружества.
Най-вероятно вашето дружество вече използва вътрешни
кодове на формулите. Ако тези кодове са само цифрови
(между 0 и 268 435 255), можете да ги използвате пряко
в генератора на UFI. В други случаи, ако тези кодове са
буквено-цифрови или съдържат други знаци, е необходимо

първо да определите нови номера на формулите на вашите
смеси, които са съобразени с изисквания формат. Много
е важно да не използвате повторно един и същ номер на
формула във връзка със същия идентификационен номер
по ДДС, когато става дума за смеси с различен състав.
Можете да намерите генератора на UFI и ръководството
за неговото използване на 23-те езика на ЕС на
уебсайта на ECHA за токсикологичните центрове. Ако
управлявате голям портфейл от продукти, може да
решите да разработите собствен генератор, в рамките на
информационната система на вашето дружество, с цел поефективно групово генериране на UFI. Указания за това ще
намерите в ръководството за разработване на UFI.
ЩЕ ГАРАНТИРА ЛИ UFI ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА
ВАШАТА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ?
Наред с другото UFI обезпечава сигурността на вашата
поверителна търговска информация. Например въз основа
на UFI не може да се декодира информация за състава
на сместа. Единствено токсикологичните центрове ще
знаят какъв е съставът на сместа, който съответства на
предоставения UFI. По този начин UFI гарантира защитата
на вашата поверителна търговска информация.
КАК СЕ ИЗПОЛЗВА UFI ВЪВ ВЕРИГАТА НА
ДОСТАВКИ, КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА СМЕС В СМЕС?
В много случаи пусната на пазара смес се състои от смес
в смес, т.е. тя е произведена посредством смесване на две
или повече смеси в съответствие със спецификациите на
производителя на смесите. С оглед на това, че въз основа
на UFI не е възможно да се декодира поверителната
информация за състава на смесите, UFI може да се
използва безпроблемно по веригата на доставки. Може
да получите UFI от ваш доставчик нагоре по веригата или
да предоставите вашия UFI на производител надолу по
веригата, вместо да предоставяте пълна информация
за състава. За да може обаче UFI да се използва за
предоставяне на информация по веригата на доставки, той
трябва да е вече съобщен на токсикологичните центрове.
В КОИ СЛУЧАИ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ НОВ UFI КОД?
Дотогава, докато съставът на сместа остава непроменен,
UFI кодът може да остане същият, дори когато бъдат
внесени други изменения в продукта (като например нова
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опаковка или ново търговско наименование).
Генериране на нов UFI и неговото отпечатване или
поставяне на етикета е необходимо само в случаите, когато
е внесена промяна в състава на сместа, например когато
е добавена, премахната или заменена съставка или когато
са внесени промени в концентрациите на съставките, които
надхвърлят допустимите отклонения. Ваше задължение
е да контролирате състава на сместа и при необходимост
да генерирате нов UFI, да уведомявате токсикологичните
центрове, както и да актуализирате етикетирането на
вашите продукти.
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЕДИН UFI ЗА НЯКОЛКО
ПРОДУКТА ИЛИ НЯКОЛКО UFI ЗА ЕДИН ПРОДУКТ?
Когато съставът на сместа в продукта е непроменен,
можете да поставяте същия UFI на етикетите на вашите
продукти във всички държави от ЕИП или да използвате
същия UFI на етикетите на продуктите в една държава,
дори ако ги пускате на пазара под различни търговски
наименования. За целите на управление на данните или
по търговски съображения можете да генерирате повече
от един UFI за една и съща смес. В такъв случай за
всеки продукт ще бъде определен отделен UFI, дори ако
продуктите съдържат една и съща смес.
Независимо от това кой подход сте възприели, е
задължително да предоставите правилния UFI на
токсикологичните центрове във всеки район на
съответния пазар, така че службите за спешна помощ да
могат да идентифицират продукта еднозначно.
МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ UFI ЗА БЕЗОПАСНИ
СМЕСИ?
В някои случаи е полезно да определите UFI за безопасни
смеси или смеси, които са класифицирани като опасни
само за околната среда.
Доброволното добавяне на UFI в етикетите на крайни
продукти, съдържащи такива смеси, ще помогне на
токсикологичните центрове, тъй като информацията за
всеки продукт, съобщена чрез обаждане до токсикологичен
център, независимо от това дали продуктът е
класифициран или не, позволява на службите за спешна
помощ да предоставят по-информирани съвети.
Когато става дума за смеси в смеси, можете да осигурите
защитата на вашата поверителна търговска информация
чрез използване на UFI, когато предоставяте
информация за вашата смес по веригата на доставки.
Включването на UFI в етикета е незадължително, но
кодът трябва да бъде предоставен на токсикологичните
центрове, така че да могат да могат да направят връзка
между сместа в смес и съответната информация.
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ВИНАГИ ЛИ Е НЕОБХОДИМО ПОСОЧВАНЕТО НА
UFI НА ЕТИКЕТА?
UFI трябва да бъде отпечатан или поставен на
етикетите на всички продукти, съдържащи опасни
смеси. В случаите на използване на продукти, които не
са етикетирани, което се допуска например за някои
продукти, използвани на промишлени обекти, UFI може
да бъде посочен в информационния лист за безопасност.
КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА UFI КОД
НА ЕТИКЕТА?
Съкращението „UFI“ (което е еднакво на всички езици и
азбуки на ЕС и не следва да се превежда) се отпечатва
с главни букви и е последвано от 16-знаков буквеноцифров код. Кодът е разделен на четири блока, отделени
с малки тирета. Не са определени конкретни изисквания
по отношение на шрифта или размера на знаците, но е
необходимо UFI да е ясно видим и четлив на етикета на
продукта. С оглед на разликите в размера на етикетите и
наличието на други информационни елементи, които трябва
да фигурират на тях, UFI следва да бъде поставен така, че
да е лесно да бъде открит (например в близост до баркода
или до пиктограмите за опасност). Казано накратко, вие
трябва да определите най-ефективния начин на отпечатване
или поставяне на UFI на етикета, способстващ за неговото
съобщаване на токсикологичните центрове.

Instructions for
use
Integer tempus neque ac posuere
tincidunt. Sed vehicula facilisis
auctor. Suspendisse molestie nunc
sit amet velit hendrerit scelerisque.
Quisque volutpat euismod leo et
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis
dictum gravida, mauris libero
sollicitudin velit, eget elementum
libero felis et velit. Duis fringilla
aliquam varius. Donec faucibus et
felis et tincidunt. Etiam eget felis
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aliquam porta est blandit fermentum in vel
enim. Aliquam mattis magna mauris,
dapibus nisi interdum semper
sit amet mollis ipsum tincidunt sed.
elementum. Etiam venenatis lacus
Ut sed libero mauris. Ut et urna
at neque varius, vel varius arcu
tempus nisl laoreet fringilla.
laoreet.

Warning

Company
P.O Box XXX
Street and number
Postal code, City
Country

UFI: H563-L90S-R783-J823

В КАКЪВ СРОК UFI ТРЯБВА ДА ФИГУРИРА НА
ЕТИКЕТИТЕ?

Списъци с въпроси и отговори и материали за
съдействие:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
Уебинари:
https://echa.europa.eu/support/training-material/webinars
Национални информационни бюра:
https://echa.europa.eu/bg/support/helpdesks/
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Дружествата трябва да подготвят поставянето на UFI на
етикетите преди изтичането на приложимия за тях срок
за предоставяне на тази информация за продуктите на
токсикологичните центрове. На практика това означава,
че генерирането на UFI и отпечатването на съответните
етикети на продукти трябва да бъде внимателно
планирано от дружествата и може да бъде предприето
преди изтичането на съответните срокове за предоставяне
на информация — дори от настоящия момент.

Примерен етикет на продукт, на който UFI кодът на продукта е ясно
обозначен.
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Вашето дружество ще бъде длъжно да съобщава UFI и
друга информация за продуктите в новия хармонизиран
формат за смесите, предназначени за употреба от
потребители, от 1 януари 2020 г.. Информацията за
смесите, предназначени за професионална употреба,
трябва да се съобщава от 1 януари 2021 г., а за смесите,
предназначени само за промишлена употреба — от 1
януари 2024 г.. Смесите, които са вече пуснати на пазара,
трябва да бъдат приведени в съответствие до края на
преходния период, което означава, че до 1 януари 2025 г.
на етикетите на всички съответни продукти, предлагани на
пазара, трябва да е посочен UFI.

