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Ce puteți găsi în bazele de date ale ECHA 

 
 

ECHA este o sursă unică de informații privind produsele chimice fabricate și 
importate în Uniunea Europeană, Norvegia, Liechtenstein și Islanda. 
 

Bazele noastre de date conțin informații cu privire la 
substanțele chimice, la proprietățile lor periculoase și la 
clasificarea acestora, precum și la modul de utilizare a 
substanțelor în condiții de siguranță. 
 
Aceste informații sunt transmise agenției de către 
întreprinderi în conformitate cu obligațiile acestora 
prevăzute de regulamentele REACH, CLP, BPR și PIC. 
 

Această fișă informativă trece în revistă datele 
disponibile în principalele noastre baze de date: 
 
• REACH: baza de date a substanțelor înregistrate 
• CLP: inventarul clasificării și etichetării 
• Regulamentul privind produsele biocide (BPR): lista 

substanțelor active și a produselor biocide 
• Regulamentul privind procedura de consimțământ 

prealabil în cunoștință de cauză (PIC): produsele 
chimice care fac obiectul PIC 
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CELE PATRU BAZE DE DATE ALE ECHA 

REACH: baza de date a substanțelor înregistrate 

Această bază de date conține informații despre zeci de 
mii de substanțe înregistrate, fiind una dintre cele mai 
mari surse de informații normative privind produsele 
chimice la nivel mondial. 
 
Numărul de substanțe din baza de date continuă să 
crească pe măsură ce întreprinderile transmit noi dosare 
de înregistrare. 
 
Dacă doriți să știți ce substanțe sunt deja înregistrate sau 
să aflați mai multe despre proprietățile periculoase ale 
produselor chimice fabricate sau importate în UE/SEE, 
această bază de date este o sursă neprețuită de 
informații. 
 

 
 
 
CLP: inventarul clasificării și etichetării 

Acest inventar conține informații privind clasificarea și 
etichetarea substanțelor notificate și a celor înregistrate. 
Acesta include lista clasificărilor armonizate, precum și 
informații privind categoriile de substanțe periculoase în 
temeiul Directivei Seveso III. 
 
Consultați inventarul pentru a afla mai multe informații 
de bază privind clasificarea și etichetarea substanțelor. 
 

 
 

 

BPR: lista substanțelor active și a produselor biocide 

Această bază de date conține informații cu privire la 
combinațiile substanță activă /tip de produs pentru care 
s-a depus o cerere de aprobare în temeiul 
Regulamentului privind produsele biocide. Aceasta 
include, de asemenea, un link către autorizațiile pentru 
produse. 
 
Dacă doriți să aflați mai multe despre substanțele și 
produsele biocide, consultați această bază de date. 
 

 
 
PIC: produsele chimice care fac obiectul PIC 

Această bază de date cuprinde toate substanțele chimice 
periculoase enumerate în anexele relevante la 
Regulamentul PIC și conține informații despre exportul și 
importul acestora. 
 
Notificările privind exporturile sau importurile pot fi 
căutate utilizând criterii precum anul, statul membru UE 
exportator, țara importatoare, denumirea substanței 
chimice și/sau a amestecului și tipul de produs chimic. 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 

Informații privind produsele chimice: 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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