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Autorizarea anumitor utilizări ale dicromatului de sodiu
Rezoluția Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru 
anumite utilizări ale dicromatului de sodiu în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) 
(D058762/01 – 2018/2929(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea 
unei autorizații pentru anumite utilizări ale dicromatului de sodiu în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Ilario 
Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 
al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei1 (denumit în 
continuare Regulamentul REACH), în special articolul 64 alineatul (8),

– având în vedere avizele Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) și Comitetului 
pentru analiză socio-economică (CASE)2, în conformitate cu articolul 64 alineatul (5) al 
treilea paragraf din Regulamentul REACH,

– având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 
principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1. 
2 Avizul privind utilizarea dicromatului de sodiu ca mordant la vopsirea lânii sub formă 

de șuvițe și/sau fire cu culori închise în contexte industriale (Nr. CE 234-190-3);
Avizul privind reambalarea dicromatului de sodiu pentru a fi furnizat ca mordant pentru 
vopsirea lânii sub formă de șuvițe și/sau fire cu culori închise în contexte industriale 
(Nr. CE 234-190-3);
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exercitării competențelor de executare de către Comisie1,

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară,

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât dicromatul de sodiu este inclus în anexa XIV la Regulamentul REACH din 
cauza următoarelor trei proprietăți intrinsece: carcinogenicitate, mutagenitate și 
toxicitate pentru reproducere (categoria 1B); întrucât dicromatul de sodiu a fost adăugat 
pe lista substanțelor candidate din Regulamentul REACH în 20082 din cauza clasificării 
sale drept cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere (categoria 1B) în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului3;

B. întrucât molecula care determină caracterul cancerigen al dicromatului de sodiu este 
cromul (VI) care conține ion, acesta fiind eliberat atunci când dicromatul de sodiu se 
solubilizează și se separă; întrucât cromul (VI) cauzează tumori pulmonare la oameni și 
la animale, când pătrunde în corp prin inhalare și tumori ale tractului gastrointestinal la 
animale, când pătrunde în corp pe cale orală;

C. întrucât, încă din 1997, în Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului4, dicromatul de 
sodiu a fost identificat ca substanță prioritară pentru evaluare în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 143/97 al Comisiei5; întrucât, în 2008, Comisia a emis o 
recomandare de reducere a riscului cauzat de expunerea la dicromatul de sodiu6;

D. întrucât Ilario Ormezzano Sai S.R.L (solicitantul) a depus o cerere de autorizare pentru 
utilizarea dicromatului de sodiu la vopsirea lânii; întrucât aplicația în cauză este descrisă 
în avizele CER și CASE ca fiind o aplicație „în amonte”; întrucât solicitantul este 
furnizorul de dicromat de sodiu pentru 11 utilizatori din aval care fie produc coloranți, 
fie utilizează ei înșiși coloranții;

E. întrucât scopul Regulamentului REACH este de a asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a mediului, inclusiv promovarea metodelor alternative de evaluare a 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
2 Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Decizia directorului executiv din 28 

octombrie 2008 privind includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită în lista substanțelor candidate. 

3 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 
precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, 
p. 1).

4 Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și 
controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (JO L 84, 5.4.1993, p. 1).

5 Regulamentul (CE) nr. 143/97 al Comisiei din 27 ianuarie 1997 privind a treia listă de 
substanțe prioritare prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (JO 
L 25, 28.1.1997, p. 13).

6 Recomandarea Comisiei din 30 mai 2008 privind măsurile de reducere a riscurilor 
prezentate de substanțele cromat de sodiu, dicromat de sodiu și 2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-
izopropilidendifenol (tetrabrom bifenol A) (JO L 158, 18.6.2008, p. 62). 
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pericolelor pe care le prezintă diverse substanțe, precum și libera circulație a 
substanțelor pe piața internă, sporind în același timp competitivitatea și inovarea; 
întrucât obiectivul principal al Regulamentului REACH este primul dintre aceste trei 
obiective, având în vedere considerentul 16 din preambulul regulamentului, astfel cum 
este interpretat de Curtea de Justiție1;

F. întrucât Regulamentul REACH nu prevede un regim special de autorizare pentru așa-
numitele „aplicații în amonte”; întrucât orice solicitant al unei autorizații, indiferent de 
rolul sau poziția sa în lanțul de aprovizionare, trebuie să furnizeze informațiile 
enumerate la articolul 62 din Regulamentul REACH;

G. întrucât CER a confirmat că nu se poate stabili un nivel calculat fără efect în ceea ce 
privește proprietățile cancerigene ale dicromatului de sodiu și, prin urmare, acesta este 
considerat o substanță pentru care nu există un prag, în sensul articolului 60 alineatul (3) 
litera (a) din Regulamentul REACH; întrucât acest lucru înseamnă că nu poate fi stabilit 
și utilizat ca punct de referință un „nivel teoretic sigur de expunere” la această substanță 
pentru a evalua dacă riscul utilizării sale este controlat în mod adecvat;

H. întrucât considerentul 70 din Regulamentul REACH prevede că „[în cazul] unei 
substanțe pentru care nu este posibil să se stabilească un nivel sigur al expunerii, ar 
trebui luate măsuri pentru a reduce la minim, în măsura în care este posibil din punct de 
vedere practic și tehnic, expunerea și emisiile, cu scopul de a reduce la minim 
probabilitatea de producere a efectelor adverse”;

I. întrucât CER a concluzionat că condițiile de exploatare și măsurile de gestionare a 
riscurilor descrise în cerere nu sunt adecvate și eficace pentru limitarea riscului2;

J. întrucât articolul 55 din Regulamentul REACH prevede că înlocuirea substanțelor care 
prezintă motive de îngrijorare deosebită cu substanțe sau tehnologii alternative mai 
sigure reprezintă un obiectiv central al capitolului privind autorizarea;

K. întrucât articolul 64 alineatul (4) din Regulamentul REACH prevede că mandatul CASE 
implică evaluarea „disponibilității, a caracterului adecvat și a fezabilității tehnice a 
alternativelor asociate utilizării (utilizărilor) substanței, astfel cum sunt descrise în 
cerere [...] și a oricăror contribuții ale terților prezentate în conformitate cu alineatul (2) 
al prezentului articol”;

L. întrucât articolul 62 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul REACH prevede că 
solicitantul unei autorizații trebuie să prezinte „o analiză a alternativelor, luând în 
considerare riscurile acestora și fezabilitatea tehnică și economică a substituției”;

M. întrucât la articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul REACH se prevede că se poate 
acorda o autorizație pentru utilizarea unei substanțe ale cărei riscuri nu sunt stăpânite în 
mod corespunzător numai în cazul în care nu există substanțe sau tehnologii alternative 
potrivite;

1 Cauza C-558/07, S.P.C.M. SA și alții / Secretary of State for the Environment, Food and 
Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, § 45.

2 Avizul privind utilizarea dicromatului de sodiu ca mordant la vopsirea lânii sub formă 
de șuvițe și/sau fire cu culori închise în contexte industriale (CE nr. 234-190-3), p. 19, 
întrebarea 6.
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N. întrucât CASE a constatat multiple deficiențe în cererea de autorizare în ceea ce privește 
analiza alternativelor; întrucât, potrivit CASE, solicitantul a omis aspecte esențiale, 
astfel încât comitetul nu a fost în măsură să evalueze fezabilitatea tehnică, iar unele 
aspecte foarte importante, cum ar fi fezabilitatea economică a alternativelor, au fost 
prezentate de către solicitant doar sumar1;

O. întrucât principalul argument înaintat de solicitant, pe baza căruia acesta afirmă că nu 
există alternative potrivite, este faptul că clienții (mai exact fabricanții sau comercianții 
de confecții) nu ar accepta calitatea culorii textilelor vopsite prin metode alternative;

P. întrucât presupusele exigențe ale clienților nu se sprijină însă pe nicio dovadă și nu este 
clar dacă trimiterea la „preferințele clienților” a fost inclusă în deplină cunoștință de 
cauză a riscurilor asociate dicromatului de sodiu2;

Q. întrucât, de asemenea, în pofida cererilor adresate solicitantului de a prezenta informații 
suplimentare, CASE a observat că „este în continuare oarecum subiectiv și incert faptul 
dacă clienții utilizatorilor din aval ai acestuia vor accepta în cele din urmă un produs 
alternativ”3, constatând în concluzie că, „în urma unor precizări binevenite din partea 
solicitantului, comitetul constată că analiza mai conține încă unele incertitudini”;

R. întrucât, în pofida acestor lacune și incertitudini de care dă dovadă cererea, CASE a 
ajuns la concluzia că nu există alternative potrivite, venind cu o declarație de ordin 
general privind faptul că aceste incertitudini „sunt inerente utilizării avute în vedere 
(analizele privind calitatea produsului pot fi afectate de caracterul subiectiv al 
tendințelor de modă și de preferințele estetice ale consumatorilor)”4;

S. întrucât, în acest context, avizul CASE demonstrează că solicitantul nu a asigurat o 
analiză cuprinzătoare a alternativelor disponibile pe piață care să înlocuiască utilizarea 
dicromatului de sodiu în situațiile menționate în cerere, însă comitetul nu formulează 
concluzia ce s-ar impune pe baza acestor informații;

T. întrucât acest rezultat nu concordă cu faptul că de mulți ani sunt cunoscute alternative5, 
că unele mărci de frunte din industria modei contribuie la programul ZDHC privind 
eliminarea tuturor substanțelor chimice periculoase din apele deversate („ZDHC 
Roadmap to Zero Programme”), care interzice utilizarea cromului (VI) în fabricarea 

1 Avizul intitulat Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver 
and/or yarn with dark colours in industrial settings (Utilizarea dicromatului de sodiu ca 
mordant la vopsirea lânii sub formă de șuvițe și/sau fire cu culori închise în contexte 
industriale) (CE nr. 234-190-3), pp. 24-25.

2 Analiza alternativelor efectuată de către solicitant poate fi consultată la adresa: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400 

3 Avizul intitulat Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver 
and/or yarn with dark colours in industrial settings (Utilizarea dicromatului de sodiu ca 
mordant la vopsirea lânii sub formă de șuvițe și/sau fire cu culori închise în contexte 
industriale) (CE nr. 234-190-3), p. 24.

4 Avizul intitulat Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver 
and/or yarn with dark colours in industrial settings (Utilizarea dicromatului de sodiu ca 
mordant la vopsirea lânii sub formă de șuvițe și/sau fire cu culori închise în contexte 
industriale) (CE nr. 234-190-3), p. 26.

5 A se vedeahttps://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-
replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44 
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articolelor textile1, și că unele întreprinderi textile au politici prin care interzic în mod 
expres utilizarea cromului (VI) (de exemplu H&M)2, printre care se află întreprinderi 
din segmentul de lux al pieței (Armani3 și Lanificio Ermenegildo Zegna4);

U. întrucât Gruppo Colle și Ormezzano sunt singurii solicitanți de autorizații pentru 
utilizarea coloranților pe bază de crom în temeiul Regulamentului REACH;

V. întrucât, potrivit Regulamentului REACH, sarcina probei privind îndeplinirea 
condițiilor necesare pentru acordarea unei autorizații îi revine solicitantului; întrucât 
CASE îi revine sarcina de a oferi „recomandări științifice pe baza principiilor 
excelenței, transparenței și independenței”, ceea ce constituie „o garanție procedurală 
importantă al cărui scop este să se asigure obiectivitatea științifică a măsurilor adoptate 
și să se evite orice măsură arbitrară”5 ;

W. întrucât nu este clar motivul pentru care, în pofida deficiențelor și a incertitudinilor 
identificate în analiza alternativelor, CASE a constatat că sunt disponibile informații 
suficiente care justifică formularea unei concluzii privind caracterul potrivit al 
alternativelor; întrucât, de asemenea, nu este clar motivul pentru care nu au fost respinse 
afirmațiile privind preferințele subiective, în pofida lipsei de dovezi detaliate, obiective 
și verificabile, și nici motivul pentru care aceste afirmații nu au fost comparate cu 
bunele practici aplicate pe piață;

X. întrucât nu este acceptabil să se tolereze riscul apariției unui număr mare de cazuri de 
infertilitate, cancer și efecte mutagene, în pofida disponibilității de alternative la 
cromatul de sodiu, pe baza presupunerii că fabricanții de confecții nu ar accepta metode 
alternative din cauza subiectivității „gustului” acestora;

Y. întrucât această interpretare a noțiunii de alternativă și nivelul dovezilor pe care trebuie 
să le prezinte solicitantul nu corespund nici obiectivului de a se înlocui cu alternative 
substanțele ce dau naștere unor preocupări puternice, nici obiectivului principal al 
Regulamentului REACH de a se garanta un nivel ridicat al protecției sănătății umane și 
a mediului;

Z. întrucât Comisia este la curent cu disponibilitatea de alternative potrivite datorită, 
îndeosebi, informațiilor puse la dispoziție în cadrul consultării publice și al trilogului6 
organizate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice în legătură cu cazul Gruppo 

1 A se vedea: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
2 A se vedea H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted 

Substances List (MRSL). 
3 A se vedea Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season 

SS 18. 
4 A se vedea prezentarea efectuată de Huntsman, intitulată ‘Turning risks into 

opportunities - How to dye wool sustainably‘ (p. 18).
5  Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a treia) din 11 septembrie 2002, 

Pfizer Animal Health SA/Consiliul Uniunii Europene, cauza T-13/99, 
ECLI:EU:T:2002:209.

6 Potrivit explicațiilor din avizul redactat de CER și CASE pentru cazul Gruppo Colle: 
Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing (Utilizarea dicromatului de sodiu 
ca mordant la vopsirea lânii) (CE nr. 234-190-3) (p. 21, fiind menționate două 
alternative: Lanasol și Realan).

https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/Policies/HM%20Chemical%20Restrictions%20Manufacturing%20Restricted%20Substances%20List%202018.pdf
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/Policies/HM%20Chemical%20Restrictions%20Manufacturing%20Restricted%20Substances%20List%202018.pdf
https://www.armani.com/cloud/armanif31wp/uploads/2017/10/Adult-ENG-RSL-v.9.pdf
https://www.armani.com/cloud/armanif31wp/uploads/2017/10/Adult-ENG-RSL-v.9.pdf
https://marketplace.chemsec.org/Document?id=448
https://marketplace.chemsec.org/Document?id=448
https://echa.europa.eu/documents/10162/f6cfd792-8986-c451-8ada-d5ba4f2c2649


Colle1;

AA. întrucât Comisia nu trebuie să ignore informații de importanță capitală legate de acest 
caz paralel, care demonstrează existența unor alternative potrivite;

AB. întrucât articolul 61 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul REACH îi conferă 
Comisiei competența de a revizui o autorizație în orice moment dacă „au devenit 
disponibile informații noi privind posibili substituenți”;

AC. întrucât acordarea unei autorizații pentru utilizarea unei substanțe pentru care nu este 
posibil să se determine o valoare-limită și pentru care există alternative incontestabile 
nu respectă condițiile prevăzute în Regulamentul REACH și ar recompensa astfel în 
mod necorespunzător întreprinderile codașe și, deci, ar stabili un precedent periculos 
pentru viitoarele decizii de acordare a autorizațiilor în temeiul Regulamentului REACH,

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 
competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, deoarece nu 
respectă condițiile prevăzute în regulamentul menționat pentru acordarea de autorizații;

2. invită Comisia să-și retragă proiectul de decizie de punere în aplicare și să prezinte un 
nou proiect în care să respingă cererea de autorizare a anumitor utilizări ale 
dicromatului de sodiu (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

1 ECHA – Avize adoptate și consultări anterioare privind cererile de autorizare – Gruppo 
Colle.S.r.l. - Use of Sodium dichromate as mordant in wool dyeing (Gruppo Colle.S.r.l. 
– utilizarea dicromatului de sodiu ca mordant la vopsirea lânii) (CE nr. 234-190-3).

https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/15704/term
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/15704/term

