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Pregătiți-vă pentru ultimul termen de
înregistrare a substanțelor chimice
Toate substanțele chimice produse sau importate în Spațiul Economic
European în cantități cuprinse între 1 și 100 de tone pe an trebuie să fie
înregistrate, până la 31 mai 2018, la Agenția Europeană pentru Produse
Chimice (ECHA). Acesta este ultimul termen aplicabil substanțelor chimice
existente în temeiul Regulamentului REACH și va marca finalizarea etapei de
culegere de date despre substanțele produse sau utilizate în Europa,
conducând în ultimă instanță la îmbunătățirea sănătății umane și a mediului.
Helsinki, 23 iunie 2015 – Pentru a funcționa pe piață în condiții de legalitate, întreprinderile
trebuie să își înregistreze substanțele până la termenul specificat. În plus, firmele care și-au
înregistrat substanțele vor putea să demonstreze clienților că sunt furnizori responsabili, care
au contribuit la utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță.
Prima fază a procesului de înregistrare conform REACH până la termenul din 2018 constă în
cunoașterea portofoliului și începerea imediată a pregătirilor. Întreprinderile ar trebui să
analizeze volumele de vânzări și producție aferente portofoliului lor de substanțe, să-și
reexamineze obligațiile care le revin conform REACH și să realizeze un plan de gestionare a
înregistrărilor pentru a se încadra în ultimul termen. Identificarea corectă a substanțelor în
această fază timpurie este esențială pentru proces.
ECHA, statele membre și organizațiile de profil sunt gata să ofere sprijin solicitanților potențiali
ai înregistrării, iar noua secțiune „Asistență” de pe site-ul ECHA îi va ajuta să-și îndeplinească
sarcinile legate de înregistrare. În următorii ani vor fi disponibile mai multe instrumente de
asistență practică, pe măsura derulării procesului de înregistrare. Paginile dedicate termenului
de înregistrare REACH 2018 au rolul unui portal de acces la toate informațiile relevante.
Miercuri 24 iunie, la ora 11:00 (ora Helsinki), va avea loc un webinar privind prima fază. În
cadrul webinarului se vor prezenta noțiuni de bază privind substanțele care trebuie să fie
înregistrate, informațiile care vor trebui transmise și elementele care contribuie la costul
înregistrării. Întreprinderile participante vor avea ocazia să adreseze întrebări experților ECHA.
Context
Ultimul termen-limită de înregistrare REACH va fi 31 mai 2018. Termenul se aplică
întreprinderilor care produc sau importă substanțe chimice în volume mici, între 1 și 100 de
tone pe an. Întreprinderile trebuie să țină seama de faptul că obligațiile aferente substanțelor
în cantități anuale de 10-100 de tone sunt mult mai exigente decât cele aferente categoriei 110 tone.
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În ianuarie 2015, ECHA a publicat o foaie de parcurs pentru termenul REACH 2018, care
împarte procesul de înregistrare în șapte etape, stabilind repere pentru fiecare etapă și
descriind activitățile de asistență pe care intenționează să le ofere solicitanților înregistrării.

Informații suplimentare
Înscrieți-vă acum: webinarul REACH 2018: Cunoașteți-vă bine portofoliul și începeți chiar acum
pregătirile
http://echa.europa.eu/ro/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach2018-know-your-portfolio-and-start-preparing-now
Paginile web dedicate termenului REACH 2018
http://echa.europa.eu/ro/reach-2018
Birouri de asistență tehnică
http://echa.europa.eu/ro/support/helpdesks/
Buletinul informativ al ECHA – REACH
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach
Materiale informative pentru presă
http://echa.europa.eu/ro/press/press-material/pr-for-reach-2018

