Începeți pregătirile

Aveți nevoie de ajutor?

În cazul în care trebuie să înregistrați o substanță
până la 31 mai 2018, începeți să vă pregătiți cât
mai devreme – este nevoie de timp pentru a vă
organiza împreună cu alți solicitanți ai înregistrării
și pentru a vă pregăti dosarul.

Paginile web REACH 2018, în 23 de limbi ale UE:
http://echa.europa.eu/ro/reach-2018

REACH 2018

Noțiuni de bază despre legislația UE privind
substanțele chimice:
http://echa.europa.eu/ro/support/getting-started

Rămâneți pe piață
– înregistrați-vă
substanțele chimice

Materiale ajutătoare:
http://echa.europa.eu/ro/support

Biroul de asistență tehnică REACH din țara dvs. și
biroul de asistență tehnică al ECHA:
http://echa.europa.eu/ro/contact

Rețeaua întreprinderilor europene (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

Instrumente IT
Prin cooperare între:

 IUCLID, pentru organizarea datelor;
 REACH-IT, pentru transmiterea și
actualizarea informațiilor;
 Chesar, pentru elaborarea rapoartelor de
securitate chimică.
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Site-ul ECHA vă pune la dispoziție instrumente
pentru pregătirea și depunerea dosarului de
înregistrare:

http://echa.europa.eu/ro/reach-2018

TERMENUL REACH 2018 PREZINTĂ
RELEVANȚĂ PENTRU DVS.?
Dacă produceți sau importați pe piața din UE/SEE
substanțe în cantități de cel puțin o tonă pe an,
trebuie să le înregistrați.
Dacă fabricați sau importați produse (amestecuri,
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DE CE SĂ ÎNREGISTRAȚI SUBSTANȚELE?
În cazul în care aveți obligația să înregistrați o
substanță și nu o faceți până la 31 mai 2018, nu
veți mai avea dreptul să produceți, să importați
sau să furnizați substanța respectivă pe piața din
UE/SEE.
Unele substanțe chimice sunt periculoase pentru
sănătatea umană și/sau pentru mediu. Trebuie
să cunoașteți pericolele și utilizările acestora,
pentru a putea acționa în mod responsabil.
Prin înregistrarea substanțelor, demonstrați că
ați analizat riscurile posibile și că puteți să oferiți
sfaturi cu privire la utilizarea lor în condiții de
siguranță.

REACH 2018
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Pregătiți înregistrarea
sub forma unui dosar
IUCLID

De asemenea, contribuiți la protejarea sănătății
umane și a mediului în Europa.

Dacă mai există și alte întreprinderi care
înregistrează aceeași substanță, trebuie să
colaborați la pregătirea dosarului. Aveți
obligația să faceți schimb de date cu ele pentru a
evita testarea inutilă pe animale și pentru a reduce
costurile.
După toate acestea, trebuie să vă informați
clienții cum să utilizeze substanța în condiții de
siguranță.

Transmiteți
dosarul de
înregistrare
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CE AVEȚI DE FĂCUT?
Trebuie să compilați informațiile despre
substanță într-un dosar de înregistrare.
Informațiile se referă la proprietățile și utilizările
substanței chimice.
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Identificați
co-solicitanții
înregistrării

EA

Dacă da, trebuie să acționați acum pentru
a le înregistra conform legislației UE privind
substanțele chimice.
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articole), s-ar putea să aveți obligația de a
înregistra substanțele pe care le conțin.

ÎNREGIST
VĂ
RA
ȚIR
ZA

Sunteți producător sau
importator de substanțe
chimice?

Evaluați pericolele
și riscurile

Organizați-vă
împreună cu
co-solicitanții
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Cunoașteți-vă bine
portofoliul

