Законова среда за продукти за миене, пране и почистване на
етапите на оценката на жизнения цикъл
Диаграмата по-долу е преглед на европейското законодателство, регулиращо отделните
етапи от жизнения цикъл на продуктите за миене, пране и почистване. Тези закони могат да
се допълват от национални разпоредби или доброволни споразумения на производители,
които не са отбелязани ов този документ.

Доставчик

Безопасност на работното място
Директива на ЕО за защита здравето и безопасността на работниците (98/24/EC; within
89/391/EEC)
Защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на карциногени или мутагени на
работното място (2004/37/EC)
Директива на ЕО за защита здравето и безопасността на бременни работнички, родилки и
кърмачки (92/85/EEC)
Директива за закрила на младите хора на Работното мяста (94/33/EC)
Директива за личните предпазни средства
(89/656/EEC)

Директива (96/82/EC) - "Севезо II"
за контрол на големите аварии с опасни вещества
Директива 96/61/EC относно предотвратяване на глобалното замърсяване и контрол върху
замърсяването, IPPC
IPPC

Човешко здраве и околна среда
Директива относно опасните вещества (67/548/EEC)
Директива относно опасните препарати (1999/45/EC)
Регламент за класифициране, етикиране и опаковане на вещества и смеси (CLP),
(EC No. 1272/2008)
Директивата относно общата безопасност на продуктите (2001/95/EC)
Регламент относно детергентите (2004/648/EC)
Директивата за пускането на пазара на биоцидни продукти (98/8/EC), ще бъде отменена
през септември 2013 и заменена с Регламент за биоцидни продукти (528/2012)
Рамкова директива за водите (Директива 2000/60/EC)
Директива за сметищата (99/31/EEC)
Директива за опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/EC)
Директива за качеството на въздуха (2008/50/EC)
Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно Директивата за аерозолните
опаковни (75/324/EEC)
Регламент (EC 1907/2006) относно регистрацията, оценката, одобрението и ограничението
на химикалите (REACH)

Транспорт

Примерни правила на ООН за за транспортиране на опасни стоки

Производство

Безопасност на работното място
Директива на ЕО за защита здравето и безопасността на работниците (98/24/EC; within
89/391/EEC)
Защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на карциногени или мутагени на
работното място (2004/37/EC)
Директива на ЕО за защита здравето и безопасността на бременни работнички, родилки и
кърмачки (92/85/EEC)
Директива за закрила на младите хора на Работното мяста (94/33/EC)
Директива за личните предпазни средства
(89/656/EEC)

Директива (96/82/EC) - "Севезо II"
за контрол на големите аварии с опасни вещества
Директива 96/61/EC относно предотвратяване на глобалното замърсяване и контрол върху
замърсяването, IPPC
IPPC

Човешко здраве и околна среда
Директива относно опасните вещества (67/548/EEC)
Директива относно опасните препарати (1999/45/EC)
Регламент за класифициране, етикиране и опаковане на вещества и смеси (CLP),
(EC No. 1272/2008)
Директивата относно общата безопасност на продуктите (2001/95/EC)
Рамкова директива за водите (Директива 2000/60/EC)
Директива на Съвета за сметищата (1999/31/EC)
Директива за опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/EC)
Директива за качеството на въздуха (2008/50/EC)
Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно Директивата за
аерозолните опаковни (75/324/EEC)
Регламент относно детергентите (2004/648/EC)
Директивата за пускането на пазара на биоцидни продукти (98/8/EC), ще бъде отменена
през септември 2013 и заменена с Регламент за биоцидни продукти (528/2012)
Регламент (EC 1907/2006) относно регистрацията, оценката, одобрението и ограничението
на химикалите (REACH)

Опаковане

Директива относно опасните вещества (67/548/EEC)
Директива относно опасните препарати (1999/45/EC)
Регламент за класифициране, етикиране и опаковане на вещества и смеси (CLP),
(EC No. 1272/2008)
Регламент относно детергентите (2004/648/EC)
Директива за единичните цени (98/6/EC)
Директива за опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/EC)

Употреба

Директива относно опасните вещества (67/548/EEC)
Директива относно опасните препарати (1999/45/EC)
Директивата относно общата безопасност на продуктите (2001/95/EC)
Регламент за класифициране, етикиране и опаковане на вещества и смеси (CLP),
(EC No. 1272/2008)

Отпадъци

Директива за сметищата (99/31/EEC)
Директива за опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/EC)

