
Reguli noi pentru poluatorii sibieni
Şase companii din Sibiu care produc ori importa substante chimice au ales sa se alinieze din timp la noul
regulament european denumit REACH, care isi propune sa protejeze mai bine mediul si oamenii.
 Zeci de producatori si importatori de substante chimice din tara, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor de
mediu s-au adunat ieri la Hotelul Ramada, pentru a dezbate schimbarile pe care le aduce regulamentul
european REACH. Caravana REACH, un proiect Phare derulat de Ministerul Mediului, a ajuns ieri in
Sibiu, dupa ce a trecut prin Galati, Bacau, Pitesti, Craiova, Timisoara si Cluj. Destinatia finala va fi
Bucurestiul, in 16 iunie.

 Potrivit organizatorilor, scopul caravanei este informarea agentilor economici cu privire la acest
regulament adoptat obligatoriu si integral de toate tarile  membre ale Uniunii Europene, care aduce vrea
sa faca ordine in industria substantelor chimice. Regulamentul a intrat in vigoare la 1 iunie 2007 si a fost
pus in aplicare la 1 iunie 2008. "Nici o substanta nu mai poate fi introdusa pe piata daca nu se cunosc
toate datele despre ea", spune Calin Şabac, expert comunicare al proiectului Info-Reach. Astfel,
intreprinderile care produc sau importa anual o cantitate de peste o tona dintr-o anumita substanta chimica
sunt obligate sa inregistreze substanta respectiva intr-o baza de date centrala, gestionata de Agentia
Europeana pentru Produse Chimice. Cei care nu au facut asta, pana la finele anului trecut, vor suporta
cheltuieli foarte mari pentru acest proces de inregistrare. Circa 570 de firme au ales sa se
"preinregistreze", pana la finele anului trecut, ceea ce le permite sa esaloneze inregistrarea substantelor,
adica sa nu plateasca foarte multi bani, deodata. Din acestea, sase sunt din Sibiu. La nivelul regiunii
Centru, 58 de firme au ales sa se preinregistreze, 12 din Alba, 25 din Brasov, doua din Covasna, tot doua
din Harghita, 11 din Mures si cele sase din Sibiu.

 Numele regulamentului european, REACH, vine de la Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals (inregistrarea, Evaluarea si Autorizarea Substantelor Chimice).
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