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Substanţe chimice mai sigure în Europa Substanţe chimice mai sigure în Europa

Punerea în aplicare 
a Regulamentului 
REACH
Substanţe chimice mai 
sigure în Europa

 Industria este responsabilă pentru
   securitatea substanţelor chimice

 Fără informaţii, nu este pe piaţă

Parcursul

Summitul Pământului de la Rio

Sistemul armonizat 
global de clasificare 
şi etichetare a 
substanţelor chimice 
periculoase

REACH

Cartea albă privind 
politica în materie de 
substanţe chimice

Directiva privind substanţele periculoase
Directiva privind restricţionările

2001

1967

1976

Înregistrarea celor mai 
periculoase substanţe şi 

a celor utilizate în mod 
frecvent

2010

Înregistrarea substanţelor de pe 
piaţa UE 2018

2002

Obligaţia de notificare a 
substanţelor care prezintă 

motive de îngrijorare 
deosebită conţinute în 

produsele de consum 2011

Reducerea 
la minim a 
efectelor 
adverse 
grave asupra 
sănătăţii 
umane şi a 
mediului

Includerea tuturor substanţelor relevante 
care prezintă motive de îngrijorare deosebită 
pe lista substanţelor candidate la autorizare 2020

Clasificare, 
etichetare şi 

ambalare 
2008

2006

Abordarea Strategică 
a Managementului 
Internaţional al 
Chimicalelor2006

1992

UE

Beneficii 
pentru mediu
•	  O imagine mai clară a poluării 
chimice în Europa 
•	 Mai multe informaţii despre 
substanţele chimice înseamnă un 
control mai bun al riscurilor

Emisii chimice

Roşu – persistente, bioacumulative 
şi toxice, foarte persistente şi foarte 
bioacumulative  
Emisiile trebuie reduse la minim

Galben – toxice 
Emisiile trebuie controlate

Verde – nepericuloase  
Risc scăzut pentru mediu



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Substanţe chimice mai sigure în Europa

Avantaje pentru 
întreprinderi
•	 Condiţii de concurenţă echitable
•	  Comunicare mai bună în lanţul de   
 aprovizionare
•	  Oportunităţi de inovare

O unică sursă
 de informare
•	 Mai multe informaţii despre substanţele   
 chimice utilizate în Europa
•	 Consultaţi site-ul ECHA 
 echa.europa.eu

BISFENOL |

Testările pe animale 
numai ca ultimă 
soluţie
•	  Obligaţia schimbului de informaţii în cazul 
 aceleiaşi substanţe 

•	 O singură substanţă, o singură înregistrare

•	  Promovarea alternativelor la testările pe   
 animale

Întreprinderile mai 
mici în viziunea de 
ansamblu

•	  Cu cât mai mică întreprinderea, cu atât mai mică 
 redevenţa
•	 Asistenţă în limbile naţionale 
 echa.europa.eu
•	 Reţea de birouri naţionale de asistenţă tehnică 

Avantaje pentru 
cetăţeni
•	  Substanţe chimice mai sigure înseamnă produse   
 mai sigure 
•	  Informaţi-vă despre produsul cumpărat 
 – întrebaţi-l pe vânzător

De exemplu, în Germania puteţi folosi instrumentul online BUND:
www.bund.net/giftfrage

Avantaje pentru 
lucrători
•	 Lucrul cu substanţe chimice este mai sigur 
 – o mai bună administrare a riscurilor
•	 Înlocuirea substanţelor chimice periculoase 
 cu altele mai sigure

De exemplu, în prezent este disponibilă o nouă metodă de 
producţie pentru eliminarea arsenicului din procesul de 
fabricare a sticlei de Murano în Italia


