
Agenţia Europeană 
pentru Produse 
Chimice
Pentru utilizarea în siguranţă 
a produselor chimice

ECHA în cifre
•	 Peste	500	de	angajaţi	din	27	de	ţări	europene
•	 4	comitete	știinţifice	cu	experţi	din	toate	
statele	membre	

•	 1	forum	al	autorităţilor	naţionale	de	aplicare	a	
legii

•	 3	reţele	de	experţi
•	 Peste	6	000	de	substanţe	înregistrate
•	 Peste	cinci	milioane	de	notificări	de	clasificare	
și	etichetare	cu	privire	la	peste	100	000	de	
substanţe

ECHA aspiră să devină principala 
autoritate de reglementare a lumii în ceea 
ce priveşte siguranţa substanţelor chimice 
și asigură accesul tuturor la informaţii 
cu privire la pericole și la utilizarea 
substanţelor în condiţii de siguranţă. 
Astfel, atât dumneavoastră, cât și mediul 
dumneavoastră veţi fi mai bine protejaţi.
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REACH
În virtutea regulamentului REACH, întreprinderile 
au obligaţia să furnizeze informaţii cu privire la 
pericolele, riscurile și utilizarea în siguranţă a 
substanţelor chimice pe care le produc sau le importă.

Întreprinderile înregistrează aceste informaţii la 
ECHA, iar noi le punem gratuit la dispoziţie pe site-ul 
nostru internet.
Până în prezent, au fost înregistrate mii de substanţe 
dintre cele mai periculoase și mai des folosite.

Consumatorii europeni îi pot întreba acum pe 
comercianţii cu amănuntul dacă bunurile de consum 
pe care le cumpără conţin substanţe periculoase. 

REACH stimulează dezvoltarea unor substanţe 
chimice mai sigure și restricţionează utilizarea 
substanţelor celor mai periculoase.

CLP
Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea (CLP) introduce în UE sistemul global 
armonizat de clasificare și etichetare a substanţelor 
chimice, ceea ce înseamnă că același sistem este 
folosit în prezent în întreaga lume.

Astfel, lucrătorii și consumatorii se vor putea 
familiariza cu simbolurile și vor cunoaște efectele 
substanţelor chimice și modalităţile de a utiliza 
produsele în condiţii de siguranţă. Comerţul 
internaţional cu substanţe chimice va fi, de asemenea, 
facilitat, întrucât normele de transport și furnizare vor 
fi aceleași peste tot în lume.

Întreprinderile trebuie să notifice ECHA cu privire 
la sistemul de clasificare și etichetare pe care îl 
utilizează pentru substanţele lor chimice. Până în 
prezent, ECHA a primit milioane de notificări de acest 
tip. Informaţiile sunt disponibile gratuit pe site-ul 
nostru internet.

Cine suntem
Agenţia Europeană pentru Produse Chimice 
(ECHA) este forţa motrice în punerea în aplicare 
a legislaţiei inovatoare a UE privind substanţele 
chimice în vederea protejării sănătăţii umane și 
a mediului înconjurător. ECHA a fost înfiinţată în 
2007 și are sediul la Helsinki, în Finlanda. 

Activitatea noastră
Preocuparea noastră este de a proteja sănătatea 
umană și mediul. Prin activitatea noastră, ne 
asigurăm că substanţele chimice sunt utilizate în 
condiţii de siguranţă și că cele mai periculoase 
dintre acestea sunt înlocuite cu alternative mai 
sigure. 

Rolul nostru:
•	 ajutăm întreprinderile să respecte legislaţia;
•	 promovăm utilizarea în siguranţă a substanţelor 

chimice;
•	 căutăm soluţii pentru substanţele care prezintă 

motive de îngrijorare;
•	 furnizăm informaţii despre substanţele chimice.

Biocidele
Produsele biocide ne protejează împotriva 
organismelor și microorganismelor dăunătoare. 
Printre acestea se numără, de exemplu, 
substanţele insectifuge și dezinfectanţii folosiţi în 
spitale. 

Regulamentul privind produsele biocide (BPR) a 
fost introdus pentru a asigura disponibilitatea 
unui volum suficient de informaţii cu privire la 
aceste produse, astfel încât consumatorii să le 
poată folosi în siguranţă. 

PIC
Legea privind procedura de consimţământ 
prealabil în cunoștinţă de cauză (PIC) stabilește 
orientări privind exportul și importul de substanţe 
chimice periculoase. Prin acest mecanism, ţările 
de destinaţie sunt informate atunci când sunt pe 
cale să primească substanţe chimice periculoase, 
având posibilitatea de a controla și, în anumite 
cazuri, de a respinge importul acestora. 
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