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Grupul de contact al directorilor (DCG) oferă o platformă informală pentru schimbul de
opinii între Comisia Europeană, ECHA și asociațiile industriale. Directorul Executiv
Geert Dancet prezidează grupul.
Obiectivele DCG sunt de a monitoriza gradul de pregătire globală a companiilor și de a
identifica și rezolva problemele prioritare de interes în îndeplinirea obligațiilor relevante
pentru înregistrarea substanțelor chimice. O atenție specială este acordată de
asemenea, problemelor prioritare de preocupare pentru o aprovizionare securizata de
substanțe pentru utilizatorii din aval.
DCG a fost înființată în ianuarie 2010, în perioada premergătoare pentru primul termen de
înregistrare a substanțelor . În cadrul mandatului său inițial, DCG găsit soluții pentru
28 de probleme de interes pentru industrie. Aceste soluții au fost împărtășite cu
autoritățile competente ale statelor membre prin intermediul organului consultativ
CARACAL și cu titlu executoriu UE / EEA prin Forumul privind schimbul de informații.
În ianuarie 2014, DCG a adoptat noi Condiții de Muncă pentru perioada până la 31
decembrie 2018, cu un accent special pe coordonarea sprijinului pentru întreprinderile
mici și mijlocii (IMM-uri), indiferent dacă sunt utilizatorii din aval sau registratori.
În cazul în care vă identificați ca fiind într-o situație descrisă mentionata in: 10, 15, 20 și 21
din Cartea Rezumat de mai sus, vă recomandăm să contactați ECHA înainte de a
trimite dosarul dumneavoastră.
DCG publică informații privind aspectele specifice ale activității sale prin intermediul
comunicatelor ".
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Grupul de Contact al Directorilor

Mandatul
Grupului de Contact al Directorilor
între Comisie, ECHA si Asociațiile din Industrie
în scopul de a respecta termenul limit ă de
înregistrare REACH
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Obiective

Obiectivul Grupului de contact intre Comisie, ECHA si asociațiile
industriale în îndeplinirea termenului de înregistrare REACH
( denumit “ Grupul de Directori”) este de a:
Monitoriza pregătirea companiilor astfel incât să se respecte
termenul limită de înregistrare din 2010;
Să identifice si să rezolve problemele prioritare de interes in
indeplinirea obligațiilor relevante pentru termenul de inregistrare;
Să identifice si să rezolve problemele prioritare de preocupare pentru
aprovizionarea securizată de substanțe cu volum ridicat pentru
utilizatori.
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Sarcini
Obiective Grup de Contact :
Menținerea unei imagini de ansamblu cu privire la pregătirea
completă a industriei, astfel incât să se respecte termenul limită de
înregistrare pe baza unei analize in conformitate cu informațiile
disponibile pană la 31 martie 2010;
Identifică informațiile cheie necesare îmbunătătirii progresive până la
01 Septembrie
Elaborarea unui inventar de probleme de interes a industriei in
îndeplinirea obligațiilor relevante pentru termenul de înregistrare
până la 10 februarie 2010.
Prioritizarea inventarului pentru a identifica problemele grave care
urmează să fie adresate până la 28 februarie 2010.
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Sarcini

Elaborarea acțiunilor realizabile pentru a soluționa problemele
prioritare care pot fi puse in aplicare pana cel tarziu la 1 iunie
2010;
Comunicare cu toate părtile interesate cu privire la progresele de
inregistrare si a actiunilor desfăsurate de Grupul de contact
pentru problemele prioritare;
Monitorizarea si revizuirea implementării si efectul de recomandări
si inregistrări pană la 1 Decembrie 2010 si rezolvarea ad-hoc a
problermelor care apar;
Elaborarea privind “lecțiile invățate” de Grupul de Contact, in
abordarea problemelor cheie si dezvoltarea recomandărilor
pentru viitoarele termene de inregistrare pana la 28 februarie
2011.
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Rezultate

Rezultat/ Efect:
Au fost identificate 28 de probleme și a fost elaborată o
solutie potențială atunci când este necesar;
Primul termen de inregistrare a fost trecut fără nici o
substanță pierdută ( din câte cunoaștem )
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Mandatul 2 si 3 DCG

Mandatul a fost prelungit după fiecare termen de
inregistrare și va acoperi de acum și al treilea si
ultimul termen limită de inregistrare in 2018.
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Al 3-lea Mandat:

Mandatul al treilea a inceput, având in vedere termenul
limită de inregistrare 2018;
Probleme discutate:
Repartizarea costurilor echitabil și transparent in SIEFs
Recomandări privind gestionarea SIEF
Alăturarea SIEFs intr-o etapă ulterioară
Angajare consultant
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Mulțumesc pentru atenție !
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