SIEF-urile reunesc companiile care înregistrează aceleaşi
substanţe, pentru a permite schimbul de date. Se reduc astfel
costurile şi se evită repetarea testelor pe animale.

Studiaţi site-ul REACH-IT pentru a vedea cine mai face parte
din acelaşi SIEF ca şi dumneavoastră (alte companii care au
preînregistrat aceeaşi substanţă).

Verificaţi dacă a fost deja desemnat un Solicitant principal al
înregistrării şi anunţaţi-l că vă veţi înregistra în 2010.

Dacă nu există un Solicitant principal al înregistrării, contactaţi
alţi membri din SIEF pentru a nominaliza şi a alege unul în
scurt timp. Fiecare SIEF trebuie să aibă un Solicitant principal
al înregistrării!

Efectuaţi schimbul de date cu ceilalţi membrii – decideţi în ce
măsură doriţi să vă implicaţi în pregătirea dosarului.

Noile reguli privind CLP prevăd reclasificarea substanţelor până la 1 decembrie 2010 și a amestecurilor
până la 1 iunie 2015.
Producătorii și importatorii trebuie să notifice ECHA
până la 3 ianuarie 2011 cu privire la clasificarea substanţelor introduse pe piaţă care:
• necesită o înregistrare REACH (pentru substanţele
care trebuie înregistrate până în 30 noiembrie 2010,
notificarea va face parte din dosarul de înregistrare);
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Dacă trebuie să înregistraţi substanţele până în 30 noiembrie
2010:

Clasificarea, etichetarea și
ambalarea (CLP)

NB-80-10-170-RO-C

SIEF, unde vă încadraţi?

• sunt clasificate ca fiind periculoase (indiferent de
cantitate!);
• sunt prezente în amestecuri peste anumite concentraţii limită determinând clasificarea amestecurilor ca
periculoase.

Mai multe informaţii:
SIEF:
http://echa.europa.eu/sief_ro.asp

Solicitantul principal al înregistrării va trimite dosarul comun
în numele membrilor SIEF-ului.

Nu uitaţi că trebuie să trimiteţi şi un fişier individual pentru
compania dumneavoastră şi să achitaţi taxa de înregistrare.

REACH & CLP:
http://guidance.echa.europa.eu/index_ro.htm
REACH-IT:
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
Obligaţii REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_ro.htm
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CLP:
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REACH & CLP

2010: Un an cheie
pentru înregistrarea şi
notificarea substanţelor
chimice
Acţionaţi acum!

30 noiembrie 2010 este termenul limită, conform

REACH, pentru înregistrarea celor mai multe substanţe periculoase
(de exemplu, substanţele cancerigene, mutagene sau toxice pentru
reproducere) care depăşesc 1 tonă pe an, a substanţelor foarte toxice
pentru mediul acvatic care depăşesc 100 tone pe an şi a substanţelor
produse sau importate care depăşesc 1 000 de tone pe an.

Ce trebuie să fac?
Trimiteţi un dosar de înregistrare la ECHA (Agenţia Europeană
pentru Produse Chimice) care să conţină o parte comună,
pregătită şi trimisă împreună cu alţi producători sau importatori
ai aceleiaşi substanţe, precum şi o parte individuală care să
conţină informaţii specifice companiei dumneavoastră.
Pentru a vă pregăti dosarul, va trebui să vă faceţi cunoscute
datele pe un Forum pentru schimbul de informaţii despre
substanţe (SIEF).
Dosarul de înregistrare se trimite folosind aplicaţia REACH-IT.
Numai producătorii sau importatorii de substanţe chimice
trebuie să se înregistreze, nu şi utilizatorii ulteriori.

Începeţi chiar acum!

SIEF – Forumul pentru
schimbul de informaţii
despre substanţe

Dacă trebuie să înregistraţi substanţele până în 30 noiembrie
2010, începeţi demersurile în cel mai scurt timp.
Nu mai aveţi mult timp la dispoziţie pentru schimbul datelor
în SIEF!

Obiective
Schimb maxim
de date = evitarea
testărilor inutile pe
animale și reducerea
costurilor de testare
pentru industrie.

Aveţi în vedere că informaţiile pe care va trebui să le trimiteţi
individual pot fi substanţiale.

Cât va costa?
Taxele de înregistrare se achită către ECHA – în funcţie de
tonajul substanţelor chimice şi de mărimea companiei.
Va trebui să plătiţi şi pentru datele de înregistrare obţinute
de la alţi membri din SIEF. Suma de plată depinde de câte
companii suportă în comun aceste costuri în cadrul SIEF-ului.
Plătiţi doar pentru datele de care aveţi nevoie şi în momentul
în care aveţi nevoie de ele.

Cum funcţionează SIEF-urile?
Fiecare SIEF nominalizează şi desemnează un Solicitant principal
al înregistrării, care trimite dosarul comun – verificaţi şi urmaţi
instrucţiunile sau solicitările acestuia.
Unele SIEF-uri au consorţii. Participarea la SIEF este obligatorie, dar
nu este obligatoriu să vă alăturaţi unui consorţiu.

Unde pot primi asistenţă?
Consultaţi mai întâi site-ul ECHA – veţi găsi pagini web dedicate
SIEF-urilor, documente cu recomandări (ghiduri), instrumente
IT şi răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ). Există şi un birou
naţional de asistenţă REACH/CLP în fiecare ţară din UE, precum
şi un birou de asistenţă la ECHA.
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Ce se întâmplă dacă eu export în UE?

REACH – Înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și
restricţionarea substanţelor
chimice
Obiective

• Protejarea sănătăţii și

Nu puteţi efectua dumneavoastră înregistrarea. În acest caz,
obligaţiile de înregistrare conform REACH le revin importatorilor
dumneavoastră sau unei companii cu sediul în Uniunea Europeană
pe care o desemnaţi ca reprezentant unic al dumneavoastră.

Puteţi primi ajutor şi de la asociaţiile din industrie, Reţeaua
Întreprinderilor Europene şi camerele de comerţ.

Este momentul să înregistraţi substanţele conform REACH
Etapele de înregistrare REACH:

• Participaţi la schimbul de date în SIEF-ul din care faceţi parte
• Pregătiţi trimiterea individuală şi în comun

a mediului

• Mai multă inovaţie
• Mai multă competitivitate

PRIMUL TERMEN LIMITĂ DE ÎNREGISTRARE
30 noiembrie 2010
≥ 1 tonă/an de substanţe cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere
≥ 100 tone/an de substanţe foarte toxice pentru mediul acvatic
≥ 1 000 de tone pe an

31 mai 2013

31 mai 2018

100 tone/an

1 tonă/an

Două recipiente de substanţe chimice © Krzysztof Zygalski-Fotolia

Produceţi sau importaţi
substanţe chimice?

