REACH

Fişă informativă

ECHA-12-FS-07-RO
Informaţii importante pentru beneficiarii substanţelor care intră sub incidenţa articolului 2
alineatul (7) din Regulamentul REACH

Obligaţii de comunicare pentru anumite substanţe exceptate
de la înregistrare în temeiul REACH
Scopul acestei fişe informative este
familiarizarea cititorului cu faptul că
unele substanţe pot fi introduse pe
piaţă în mod legal fără un număr de
înregistrare, precum şi cu
informaţiile pe care acesta se poate
aştepta să le primească de la
furnizorul său în special cu privire la
acele substanţe care beneficiază de
exceptarea de la înregistrare în
conformitate cu articolul 2
alineatul (7) din REACH.
Producătorii sau importatorii care se pot baza
pe articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul
REACH cu privire la exceptarea unei substanţe
de la dispoziţiile privind înregistrarea pot
introduce pe piaţă în mod legal o astfel de
substanţă fără a depune un dosar de
înregistrare. Într-o astfel de situaţie,
producătorul sau importatorul nu va obţine un
număr de înregistrare şi, prin urmare, nu va
putea să comunice un astfel de număr de
înregistrare în cadrul lanţului de
aprovizionare.
Întreprinderile care doresc să beneficieze de
această exceptare trebuie să evalueze dacă
substanţele lor se califică pentru exceptare.
De asemenea, acestea trebuie să le furnizeze

autorităţilor (la cerere) informaţii adecvate
pentru a dovedi că substanţele lor îndeplinesc
condiţiile de exceptare.
Odată ce s-a stabilit că o substanţă poate fi
introdusă pe piaţă în mod legal, deşi este
posibil să nu fie disponibil un număr de
înregistrare, se aplică o nouă obligaţie.
Furnizorul unor astfel de substanţe are
obligaţia de a comunica informaţii în avalul
lanţului de aprovizionare, beneficiarilor,
pentru a le permite acestora să utilizeze
substanţa în condiţii de siguranţă.

SUBSTANŢE EXCEPTATE DE LA
ÎNREGISTRARE ÎN TEMEIUL
ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (7)
Următoarele substanţe sunt exceptate de la
obligaţiile de înregistrare:
 Substanţele incluse în anexa IV la
Regulamentul REACH, având în vedere
că acestea prezintă riscuri minime datorită
proprietăţilor lor intrinseci (de exemplu,
apa, azotul);
 Substanţele care intră sub incidenţa
anexei V la Regulamentul REACH
deoarece pentru aceste substanţe
(substanţe care apar în natură, de
exemplu, minerale, minereuri şi
concentrate de minereuri, dacă nu sunt
modificate din punct de vedere chimic)
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înregistrarea este considerată inadecvată
sau inutilă;
 Substanţele deja înregistrate şi
recuperate prin intermediul unui
proces de recuperare în UE;
 Substanţele deja înregistrate şi
exportate din UE şi reimportate în UE.
Condiţiile specifice în care se aplică
exceptările susmenţionate de la înregistrare în
temeiul REACH sunt descrise în detaliu în
Ghidul privind înregistrarea publicat de ECHA
(secţiunea 2.2.3).

OPERATORII VIZAŢI
Informaţiile incluse în prezentul document pot
fi relevante pentru orice operator implicat în
lanţul de aprovizionare al unei substanţe
exceptate în temeiul oricăreia dintre
dispoziţiile articolului 2 alineatul (7).
Deoarece substanţele exceptate pot fi
introduse pe piaţă fără indicarea unui număr
de înregistrare, prezenta fişă informativă se
adresează în principal:
 beneficiarilor (inclusiv utilizatorilor din aval
care utilizează substanţele în cadrul
activităţii lor profesionale şi/sau
industriale) care nu sunt siguri dacă
substanţele pe care le primesc sunt
introduse pe piaţă în mod legal;
 furnizorilor care trebuie să le ofere
clienţilor lor o fişă cu date de securitate
(FDS) sau alte informaţii suficiente privind
utilizarea în condiţii de securitate a unei
substanţe pe care o furnizează în cazul în
care o FDS nu este necesară.
În unele cazuri, aceste informaţii pot fi utile
pentru distribuitori (inclusiv comercianţii cu
amănuntul), deoarece şi aceştia contribuie la
fluxul de informaţii din lanţul de
aprovizionare.

CE INFORMAŢII POT AŞTEPTA ÎN
GENERAL DE LA FURNIZORUL
MEU?
Fişa cu date de securitate

Un furnizor trebuie să ofere o FDS ori de
câte ori substanţa (în mod individual sau în
amestec) se încadrează în una dintre
următoarele categorii:
 îndeplineşte criteriile pentru a fi
clasificată ca periculoasă în

conformitate cu Regulamentul privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi amestecurilor
(Regulamentul CLP) sau amestecul care
conţine substanţa este clasificat ca
periculos în conformitate cu Directiva
privind preparatele periculoase (DPD);
 este persistentă, bioacumulativă şi toxică
(PBT) sau foarte persistentă şi foarte
bioacumulativă (vPvB) în conformitate cu
anexa XIII la Regulamentul REACH;
 este inclusă în lista substanţelor
candidate care pot face obiectul
autorizării.
De asemenea, un furnizor trebuie să ofere, la
cerere, o FDS pentru orice amestec care nu
îndeplineşte criteriile pentru a fi clasificat ca
periculos dar care conţine:
 ≥1% (din greutate), în cazul amestecurilor
negazoase (sau ≥0,2% din volum în cazul
unui amestec gazos), o substanţă care
prezintă pericole pentru sănătatea umană
sau mediu; sau
 ≥0,1% (din greutate), în cazul
amestecurilor negazoase, o substanţă PBT
sau vPvB în conformitate cu anexa XIII;
sau
 o substanţă pentru care există limite
comunitare de expunere la locul de
muncă.
Vă rugăm să reţineţi că nu este necesară
furnizarea unei FDS dacă o substanţă
periculoasă sau un amestec periculos este
oferit sau vândut publicului general şi este
însoţit de suficiente informaţii pentru
utilizarea substanţei în condiţii de securitate,
în afara cazului în care se solicită în mod
specific de către un utilizator din aval sau de
către un distribuitor. Prin urmare, FDS se
adresează exclusiv utilizatorilor profesionali.
Pentru mai multe informaţii privind
substanţele şi amestecurile în legătură cu care
trebuie să fie furnizate FDS şi de către cine,
vă rugăm să consultaţi Ghidul de redactare a
fişelor cu date de securitate.

FDS extinsă

În unele cazuri, operatorilor din lanţul de
aprovizionare li se vor oferi unul sau mai
multe scenarii de expunere (SE) anexate la
FDS pentru o substanţă sau un amestec.
Aceasta poate avea loc dacă o substanţă face
obiectul înregistrării pentru cantităţi de cel
puţin 10 tone pe an. În această situaţie,
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solicitantul înregistrării trebuie să efectueze o
evaluare a securităţii chimice (ESC) pentru a
se asigura că riscurile care decurg din
producţia şi utilizarea unei substanţe sunt
controlate. Rezultatele unei ESC sunt ulterior
documentate într-un raport de securitate
chimică (RSC). Scenariul de expunere final
face parte integrantă din RSC şi este elaborat
pentru toate utilizările identificate. Odată ce
un SE este finalizat, acesta trebuie să vă fie
comunicat dumneavoastră şi altor utilizatori
din aval ai solicitantului înregistrării sub forma
unei anexe la FDS, fiind astfel generată aşanumita „FDS extinsă”. SE va oferi
instrucţiunile adecvate privind măsurile de
administrare a riscurilor (MAR) pe care
trebuie să le aplicaţi pentru a asigura
controlul riscurilor.
Cu toate acestea, operatorii trebuie să ştie că
nu toţi solicitanţii înregistrării care sunt
obligaţi să efectueze o ESC şi să întocmească
un RSC trebuie în mod necesar să elaboreze
un SE. De exemplu, deşi ESC şi RSC sunt în
general necesare pentru toate substanţele
care fac obiectul înregistrării în cantităţi de cel
puţin 10 tone, SE est necesar doar pentru
acele substanţe care îndeplinesc criteriile
pentru oricare dintre clasele sau categoriile de
pericol stabilite la articolul 14 alineatul (4) din
Regulamentul REACH sau care sunt evaluate
ca fiind PBT sau vPvB.
În plus, ESC şi RSC ar fi efectuate, în mod
normal, în cadrul pregătirilor pentru o
înregistrare până la termenul-limită relevant.
Astfel, în mod normal, SE pentru o anumită
substanţă în mod individual sau în amestec va
fi anexat la FDS doar după înregistrarea
substanţei în cauză.
Pentru a afla mai multe despre conţinutul
informativ al SE, vă rugăm să consultaţi
Ghidul cerinţelor privind informaţiile şi
evaluarea securităţii chimice. Partea D:
Elaborarea scenariilor de expunere.
De asemenea, ar putea fi util pentru
dumneavoastră să consultaţi Exemplele
practice de scenarii de expunere disponibile
pe site-ul ECHA.

Alte informaţii

În conformitate cu articolul 32 alineatul (1)
din Regulamentul REACH, atunci când este
furnizată o substanţă sau un amestec pentru
care nu este necesară o FDS, furnizorii trebuie
totuşi să comunice următoarele informaţii:



dacă substanţa face obiectul autorizării
şi detalii privind autorizaţia acordată
sau refuzată ori informaţiile
corespunzătoare dacă autorizarea a
fost refuzată;



detalii cu privire la orice restricţie
impusă;



orice informaţii disponibile şi relevante
privind substanţa care sunt necesare
pentru a permite administrarea
adecvată a riscurilor;



numărul de înregistrare dacă este
disponibil pentru orice substanţă
pentru care sunt comunicate informaţii
astfel cum se prezintă mai sus.

CE SE MODIFICĂ ÎN CAZUL
APLICĂRII ARTICOLULUI 2
ALINEATUL (7)?
Există totuşi substanţe pentru care furnizorul
dumneavoastră nu are obligaţia de a vă oferi
toate informaţiile enumerate mai sus. Acestea
sunt discutate mai jos.

Substanţele care intră sub incidenţa
anexelor IV şi V la Regulamentul
REACH

În cazul în care condiţiile de la articolul 2
alineatul (7) litera (a) sau (b) din
Regulamentul REACH (referitor la substanţele
enumerate în anexa IV sau V la regulament
deoarece fie se cunosc deja suficiente
informaţii despre acestea, fie înregistrarea
este considerată inadecvată sau inutilă) sunt
îndeplinite în cazul unei substanţe, aceasta
este exceptată de la dispoziţiile privind
înregistrarea şi poate fi introdusă în mod legal
pe piaţă fără un număr de înregistrare. Vă
rugăm să reţineţi că numărul de înregistrare
se referă la depunerea unui dosar specific de
înregistrare pentru o substanţă de către
fiecare producător sau importator. Prin
urmare, beneficiarii substanţelor care nu au
fost înregistrate de către producătorul sau
importatorul lor din cauza faptului că se aplică
exceptările în conformitate cu articolul 2
alineatul (7) litera (a) sau (b) nu vor primi un
număr de înregistrare de la producătorul sau
importatorul acestor substanţe.
Astfel cum s-a menţionat anterior, un RSC
care documentează ESC este necesar numai
pentru substanţele care fac obiectul
înregistrării în cantităţi de cel puţin 10 tone pe
an pentru fiecare solicitant al înregistrării.
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Drept consecinţă, pentru substanţele care
sunt exceptate de la înregistrare, ESC şi RSC
nu sunt în nicio măsură necesare. Prin
urmare, dacă sunteţi beneficiarul unei astfel
de substanţe, nu veţi primi un SE ca parte a
fişei cu date de securitate.

furnizarea unui număr de înregistrare gratuit
dacă acesta este disponibil operatorului
valorificator.

Pentru mai multe explicaţii şi informaţii de
context privind aplicarea diferitelor exceptări
şi pentru clarificări cu privire la cazurile în
care o exceptare poate fi aplicabilă sau nu, vă
rugăm să consultaţi Ghidul pentru anexa V.

Pentru a afla mai multe despre condiţiile în
care persoanele juridice care recuperează
substanţe din deşeuri pot beneficia de
exceptarea prevăzută la articolul 2 alineatul
(7) litera (d) şi obligaţiile acestora de a
partaja informaţiile în cadrul lanţului de
aprovizionare, vă rugăm să consultaţi Ghidul
privind deşeurile şi substanţele recuperate.

Substanţele recuperate

Substanţele reimportate

Un operator valorificator care stabileşte că o
substanţă are un caracter identic cu o alta
deja înregistrată şi care deţine informaţiile
necesare în conformitate cu articolul 31 sau
32 din REACH este exceptat de la
înregistrarea acelei substanţe şi, în
consecinţă, nu trebuie să efectueze o ESC sau
să întocmească un RSC pentru substanţă. Prin
urmare, chiar dacă înregistrarea aceleiaşi
substanţe „originale” nu acoperă utilizarea
acesteia ca substanţă recuperată, operatorul
valorificator nu are obligaţia de a elabora un
SE pentru utilizarea substanţei recuperate.
Trebuie reţinut, totuşi, că operatorul
valorificator trebuie să furnizeze, în orice caz,
informaţii relevante şi adecvate care să
permită utilizarea în condiţii de securitate a
substanţei recuperate.

Atunci când introduce pe piaţă o substanţă
recuperată, un operator valorificator nu
trebuie să indice un număr de înregistrare,
deoarece este exceptat de la dispoziţiile
titlului II din REACH. Prin urmare, dacă
sunteţi beneficiarul unei substanţe recuperate
care nu a fost înregistrată de către operatorul
valorificator deoarece se aplică exceptarea de
la articolul 2 alineatul (7) litera (d) din
Regulamentul REACH, în general nu veţi
primi:


un număr de înregistrare;



un SE pentru utilizările ulterioare din
aval în cadrul noului lanţ al ciclului de
viaţă, după ce a avut loc recuperarea;

de la producătorul substanţei recuperate ca
parte a FDS sau ca anexă la aceasta.
Totuşi, vă rugăm să reţineţi că, în
conformitate cu dispoziţiile articolului 32
alineatul (1) din REACH, ar putea fi necesară

În cazul în care o substanţă este iniţial
produsă în UE, apoi exportată şi reimportată
în UE, aceasta ar putea conduce la o obligaţie
de dublă înregistrare dacă operaţiunile au loc
în cadrul aceluiaşi lanţ de aprovizionare. Prin
urmare, substanţele care au fost înregistrate
în conformitate cu titlul II din REACH,
exportate şi apoi reimportate, sunt exceptate
de la înregistrare în următoarele condiţii:
-

substanţa trebuie să fi fost înregistrată
înainte de a fi exportată din UE;

-

substanţa deja înregistrată şi
exportată trebuie să fie aceeaşi cu
substanţa reimportată;

-

substanţa trebuie nu doar să fie
aceeaşi, ci trebuie să provină efectiv
din acelaşi lanţ de aprovizionare în
care a fost înregistrată substanţa;

-

reimportatorului trebuie să i se fi
furnizat informaţii privind substanţa
exportată, iar aceste informaţii trebuie
să fie conforme cu cerinţele stabilite în
temeiul REACH pentru furnizarea de
informaţii în avalul lanţului de
aprovizionare.

Reimportatorul va fi nevoit să dispună de
documente care să arate că substanţa este
identică celei înregistrate în UE de acesta sau
de altă persoană din cadrul lanţului de
aprovizionare. Caracterul identic al substanţei
trebuie să fie evaluat în conformitate cu
criteriile definite în Ghidul privind identificarea
şi denumirea substanţelor conform REACH şi
CLP.
În plus, pentru a evita o obligaţie de dublă
înregistrare, reimportatorul trebuie să aibă la
dispoziţie o FDS sau alte informaţii prevăzute
de articolul 32 în legătură cu substanţa
exportată. Reimportatorul poate demonstra
acest lucru prin urmărirea şi documentarea
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lanţului de aprovizionare şi identificarea
solicitantului iniţial al înregistrării substanţei.

UNDE POT GĂSI INFORMAŢII ŞI
ASISTENŢĂ SUPLIMENTARĂ?
Birourile naţionale de asistenţă tehnică
REACH oferă recomandări practice în limbile
locale:
http://www.echa.europa.eu/ro/web/guest/sup
port/helpdesks/national-helpdesks
Asociaţiile din industrie oferă, de
asemenea, deseori, informaţii şi asistenţă
membrilor lor.

LINKURI CĂTRE MATERIALE
CONEXE
Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006
Ghidul REACH: această secţiune a site-ului
ECHA este un punct unic de acces la ghiduri
tehnice generale şi detaliate privind REACH.
Fişele informative de orientare şi Întrebările
frecvente pot fi găsite în secţiunea „asistenţă”
pe site-ul ECHA.
Declinarea responsabilităţii: Aceasta este
traducerea de lucru a unui document publicat
în versiune originală engleză. Documentul
original este disponibil pe situl internet al
ECHA.
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