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Versiunea 1.0

1. Introducere
1.1.

Obiectiv

Scopul prezentului manual este să ofere asistență în ceea ce privește întocmirea dosarelor de
înregistrare REACH și PPORD (activități de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și
procese), prin intermediul IUCLID. Manualul vă oferă instrucțiuni detaliate și practice cu privire
la modul de generare a unui set de date privind substanța și prezintă secțiunile IUCLID care
trebuie completate în vederea întocmirii unui dosar valabil, care să poată fi transmis la ECHA
prin REACH-IT.

Acest manual presupune faptul că IUCLID a fost instalat și că aveți un cont ECHA valabil.
Mai multe informații despre fiecare câmp, diferitele funcții din IUCLID și modul de utilizare a
acestora sunt disponibile în sistemul de asistență integrat în IUCLID (a se vedea capitolul 1.7
Funcțiile IUCLID).
De asemenea, se consideră că ați decis metoda de înregistrare și că aveți la dispoziție toate
informațiile relevante. Pentru asistență în legătură cu cerințele privind informațiile necesare
pentru înregistrare, consultați ghidurile: http://echa.europa.eu/ro/support/guidance.

1.2.

Privire de ansamblu asupra întocmirii și transmiterii unui dosar

Un dosar IUCLID este un instantaneu needitabil al setului de date privind substanța care
conține informațiile care urmează a fi transmise la ECHA. Pentru a genera un dosar și a-l
transmite, trebuie să urmați pașii descriși în continuare:
1. Înregistrați-vă în REACH-IT și creați entitatea juridică (Legal entity) (https://reachit.echa.europa.eu/).
2. Creați în IUCLID substanțele de referință (reference substances) asociate substanței
dumneavoastră (a se vedea capitolul 6).
3. Creați setul de date privind substanța (substance dataset) în IUCLID (a se vedea
capitolul 9).
4. Introduceți informații în setul de date privind substanța din IUCLID (a se vedea secțiunile
relevante din capitolul 9).
5. Includeți raportul de securitate chimică (RSC) pentru toate substanțele produse sau
importate în cantități mai mari de 10 tone, cu excepția celor exceptate în baza
articolului 14 alineatul (2) din REACH1.
Rețineți că în IUCLID există un generator de rapoarte, care vă ajută la generarea RSC.
Instrumentul compilează informațiile din setul de date IUCLID și generează un document
formatat, care include capitolele 1-8 din RSC. De asemenea, puteți utiliza Chesar pentru a
efectua evaluarea securității chimice. În acest caz, din Chesar se poate genera întregul RSC.
Pentru informații suplimentare despre utilizarea generatorului de rapoarte, consultați
sistemul de asistență integrat în IUCLID. Mai multe informații despre Chesar sunt disponibile
pe site-ul Chesar: https://chesar.echa.europa.eu/.

Rețineți că atunci când se aplică excepția de la ESC în temeiul articolului 14 alineatul (2) trebuie să furnizați o explicație în secțiunea 13 din
IUCLID (a se vedea capitolul 9.9).
1
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6. Creați un dosar în IUCLID (a se vedea capitolul 10).
7. Exportați dosarul din IUCLID (a se vedea capitolul 11).
8. Transmiteți dosarul la ECHA prin intermediul REACH-IT (a se vedea capitolul 12).
La primirea dosarului, ECHA va efectua o serie de verificări administrative și tehnice asupra sa,
după care vă va atribui un număr de înregistrare (vezi capitolul 1.5 Verificările efectuate de
ECHA asupra dosarelor transmise).
De asemenea, ECHA va disemina pe site-ul său informații din dosarul de înregistrare. Pentru a
afla mai mult despre informațiile diseminate și despre posibilitățile de a solicita ca unele date
să fie considerate confidențiale, consultați capitolul 1.6 Cererile de confidențialitate și
diseminarea informațiilor.

1.3.

Șabloanele dosarelor IUCLID

Înainte de a crea un dosar pe baza unui set de date privind substanța, trebuie să selectați
șablonul corespunzător pentru tipul de dosar pe care trebuie să-l transmiteți, dintre tipurile
indicate mai jos2:












REACH Registration 1 - 10 tonnes, physicochemical requirements (înregistrare REACH 1-10
tone, cerințe fizico-chimice);
REACH Registration 1 - 10 tonnes, standard requirements (înregistrare REACH 1-10 tone,
cerințe standard);
REACH Registration 10 – 100 tonnes (înregistrare REACH 10-100 de tone);
REACH Registration 100 – 1000 tonnes (înregistrare REACH 10-1 000 de tone);
REACH Registration above 1000 tonnes (înregistrare REACH peste 1 000 de tone);
REACH Registration member of a joint submission – general case (înregistrare REACH
membru al unei transmiteri în comun – caz general);
REACH Registration member of a joint submission – intermediates (înregistrare REACH
membru al unei transmiteri în comun – intermediari);
REACH Registration on-site isolated intermediates above 1 tonne (înregistrare REACH
intermediari izolați la locul de producere, peste 1 tonă);
REACH Registration transported isolated intermediates 1 – 1000 tonnes (înregistrare
REACH intermediari izolați transportați, 1-1 000 de tone);
REACH Registration transported isolated intermediates above 1000 tonnes (înregistrare
REACH intermediari izolați transportați, peste 1 000 de tone);
REACH PPORD.
Cerințele privind informațiile pentru un dosar de înregistrare depind de intervalul cantitativ
înregistrat și de tipul de dosar de înregistrare întocmit (articolul 10 vs. articolul 17/18;
membru al unei transmiteri în comun vs. solicitant principal). Aceasta înseamnă că
informațiile din dosarul IUCLID care vor fi verificate din punct de vedere al integralității
variază în funcție de tipul de transmitere. Prezentul manual face o prezentare generală, pe
secțiuni, a informațiilor care sunt necesare pentru dosarele de înregistrare și PPORD. În plus,
anexa 2, Prezentare generală a verificării integralității efectuate de ECHA asupra dosarelor
transmise, conține un rezumat al regulilor privind verificarea integralității.

Dosar de înregistrare sau dosar de notificare PPORD?

2

Intervalele cantitative menționate sunt anuale.
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Cel mai frecvent tip de dosar este cel de înregistrare. Cu toate acestea, în cazul în care
substanța dumneavoastră face obiectul unei activități de cercetare și dezvoltare orientate spre
produse și procese (PPORD) în cantități de minimum o tonă pe an, puteți să depuneți un dosar
PPORD, pentru a fi exceptat de la obligația de înregistrare pentru o perioadă de cinci ani.
Pentru mai multe informații privind dispozițiile specifice conform REACH pentru substanțele
produse, importate sau utilizate în cadrul activității de cercetare și dezvoltare științifică și al
activității de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD), consultați
ghidul corespunzător, disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Înregistrare individuală sau transmitere în comun
Conform Regulamentului REACH, persoanele care produc sau importă o substanță trebuie să
transmită o înregistrare pentru substanța respectivă (așa-numitul principiu „O substanță – o
înregistrare” sau OSOR). Solicitanții înregistrării unei substanțe sunt puși în contact după ce
transmit la ECHA o preînregistrare (în cazul substanțelor care beneficiază de un regim
tranzitoriu) sau o solicitare de informații (în cazul celor care nu beneficiază de un regim
tranzitoriu sau care beneficiază de un regim tranzitoriu, dar nu au fost preînregistrate).
Solicitanții înregistrării aceleiași substanțe poartă răspunderea colectivă pentru identificarea
substanței, generarea/culegerea informațiilor relevante conform anexelor VI-X la REACH și
apoi transmiterea lor în format IUCLID pentru îndeplinirea obligațiilor.
Prezentul manual pleacă de la ipoteza că partea care depune dosarul a stabilit obligațiile
privind transmiterea în comun și că toate informațiile relevante au fost generate/culese și sunt
disponibile.
Pentru informații suplimentare despre obligațiile privind schimbul de date și transmiterea în
comun, consultați Ghidul privind schimbul de date și Ghidul privind înregistrarea, disponibile
la adresa http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.
Intermediar izolat la locul de producere sau intermediar izolat transportat?
Dacă sunteți producător sau importator al unui intermediar izolat, în cantități de minimum o
tonă pe an, puteți beneficia de aplicarea unor cerințe reduse privind înregistrarea. Rețineți că
cerințele de înregistrare variază în funcție de natura intermediarului (izolat la locul de
producere sau transportat).
Pentru mai multe informații privind obligațiile legate de înregistrarea intermediarilor,
consultați Ghidul privind înregistrarea, disponibil la adresa
http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.
Notificare făcută în conformitate cu Directiva 67/548/CEE (NONS)?
Conform articolului 24 din Regulamentul REACH, toate notificările efectuate în conformitate cu
Directiva 67/548/CEE (NONS) sunt considerate înregistrări în conformitate cu Regulamentul
REACH pentru intervalul cantitativ respectiv. Aceste înregistrări trebuie actualizate dacă se
aplică cel puțin unul dintre cazurile prevăzute la articolul 22 sau la articolul 24 alineatul (2) din
Regulamentul REACH.
Puteți găsi informații detaliate privind modul în care vă puteți actualiza o înregistrare care
anterior a fost o notificare conform Directivei 67/548/CEE (NONS) în anexa 4 la prezentul
manual (Informații minime necesare pentru actualizarea unei înregistrări conform Directivei
67/548/CEE), precum și în documentul Întrebări și răspunsuri pentru solicitanții înregistrării
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de substanțe notificate anterior, disponibil la adresa http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/nons-registrantsofpreviouslynotifiedsubstances.

1.4.

Informații solicitate pentru înregistrare și pentru notificarea
PPORD

Solicitanții înregistrării aceleiași substanțe trebuie să facă schimb de date și să transmită
informațiile la ECHA în comun. Se face distincție între informațiile care trebuie transmise de
solicitantul principal al înregistrării și cele care trebuie transmise de ceilalți membri ai
transmiterii în comun.
Fiecare solicitant al înregistrării (producător, importator sau reprezentant unic) are obligația de
a transmite propriul dosar, ca parte a unei înregistrări comune. Dacă pregătiți un dosar în
calitate de unic solicitant al înregistrării substanței respectivă și nu există o transmitere în
comun, trebuie să furnizați toate informațiile în dosarul dumneavoastră.
Tabelul de mai jos prezintă informațiile transmise de solicitantul principal al înregistrării în
numele tuturor membrilor transmiterii în comun (informații comune 3) și informațiile transmise
de fiecare solicitant al înregistrării în propriul său dosar (informații individuale).

Tabelul 1: Cerințe privind informațiile necesare pentru dosarele de înregistrare și
PPORD
Cerințe privind informațiile

Dosarul solicitantului
principal
Informații
comune

Dosar de
membru

PPORD

Informații
individuale

Informații
individuale

identitatea solicitantului înregistrării
(contul ECHA)

X

X

X

identitatea și compoziția substanței,
menționate în anexa VI la Regulamentul
REACH (secțiunile 1.1 și 1.2 din IUCLID)

X

X

X

informațiile analitice privind substanța
menționate în anexa VI la Regulamentul
REACH (secțiunea 1.4 din IUCLID)

X

X

X

informațiile privind clasificarea și
etichetarea substanței menționate în
anexa VI la Regulamentul REACH
(secțiunea 2 din IUCLID)

X

X

informațiile privind producerea și
utilizările substanței menționate în
anexa VI la Regulamentul REACH
(secțiunea 3 din IUCLID)

X

X

pentru substanțele înregistrate în
cantități cuprinse între 1 și 10 tone pe
an, informațiile privind expunerea
menționate în anexa VI la Regulamentul
REACH (secțiunea 3 din IUCLID)

X

X

studiile științifice menționate în
anexele VII-X la Regulamentul REACH

X

dacă este cazul,
secțiunea 3.3
„Sites” (Locuri)

dacă este cazul

Articolul 11 din Regulamentul REACH le permite membrilor înregistrării comune să nu participe la unele dintre informațiile transmise în comun,
din mai multe motive. Mai multe informații despre neparticipare și consecințele acestei opțiuni sunt disponibile în Ghidul privind schimbul de date,
la adresa: http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.
3
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(secțiunile 4-8 din IUCLID)
pentru substanțele înregistrate în
cantități de minimum 10 tone pe an,
indicațiile de utilizare în condiții de
siguranță menționate în anexa VI la
Regulamentul REACH (secțiunea 11 din
IUCLID)

pe bază de acord

pe bază de acord

pe bază de acord

rapoartele de evaluare menționate la
articolul 14 din Regulamentul REACH,
raportul de securitate chimică
(secțiunea 13 din IUCLID)

pe bază de acord

pe bază de acord

pe bază de acord

o cerere de confidențialitate pentru
acele informații din articolul 119
alineatul (2) din REACH care ar trebui
considerate confidențiale, dacă este
cazul, incluzând o justificare

dacă este cazul

dacă este cazul

dacă este cazul

1.5.

dacă este cazul

Verificările efectuate de ECHA asupra dosarelor transmise

Toate dosarele transmise către ECHA sunt supuse unor verificări tehnice și administrative
inițiale, pentru a se asigura că pot fi gestionate corespunzător și că procesele de reglementare
necesare se pot îndeplini cu succes. Aceste verificări poartă denumirea de reguli de lucru.
Un dosar poate fi acceptat pentru a fi prelucrat numai în cazul în care trece de verificarea
tuturor regulilor de lucru relevante, cum ar fi verificarea formatului și disponibilitatea
informațiilor administrative.
Pentru mai multe informații despre verificarea regulilor de lucru, consultați anexa:
Prezentare generală a verificărilor privind regulile de lucru efectuate de ECHA asupra
dosarelor transmise.
După parcurgerea cu succes a etapei referitoare la regulile de lucru, dosarele de înregistrare și
PPORD trec prin verificarea integralității, impusă de articolul 20 din Regulamentul REACH,
pentru a se asigura că sunt furnizate informațiile necesare.
Pentru mai multe informații despre verificarea integralității, consultați anexa: Prezentare
generală a verificării integralității efectuată de ECHA asupra dosarelor transmise.
În plus, ca parte a verificării integralității, anumite date din dosar vor fi verificate manual,
pentru a se asigura că există elementele obligatorii.
Puteți afla mai multe informații despre verificarea manuală la adresa
http://echa.europa.eu/ro/manuals.

1.5.1.

Asistentul pentru validare

Modulul integrat Validation assistant (Asistent pentru validare) a fost conceput pentru a vă
permite să efectuați unele verificări ale dosarului înainte de a-l transmite către ECHA prin
REACH-IT.
De aceea, înainte de transmitere vă recomandăm insistent să utilizați modulul integrat
Validation assistant în doi pași:
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pentru verificarea setului de date (înainte de crearea dosarului), cu scopul de a
corecta eventualele deficiențe raportate la acest nivel;

ii. pentru verificarea dosarului final și rezolvarea oricăror probleme identificate la
acest pas.
Utilizarea modulului integrat în ambele etape este importantă pentru minimizarea erorilor
nedorite și a riscului de respingere a transmiterii.
Pentru instrucțiuni despre utilizarea Validation assistant, consultați sistemul de asistență din
IUCLID.

Vă rugăm să rețineți că, începând cu 21 iunie 2016, verificarea integralității tehnice va
include verificări suplimentare ale dosarului de înregistrare, efectuate de personalul ECHA.
Aceste verificări nu pot fi reproduse cu ajutorul modulului integrat Validation assistant;
problemele legate de integralitate nu pot fi afișate de instrument. Informații privind
domeniile în care se realizează verificări suplimentare sunt disponibile la adresa:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13652/manual_completeness_check_en.pdf.

1.6.

Cererile de confidențialitate și diseminarea informațiilor

La cerere, anumite informații sunt eligibile pentru a rămâne confidențiale. Se poate solicita ca
anumite informații să rămână confidențiale. Dacă doriți acest lucru, trebuie să trimiteți la ECHA
o confidentiality request (cerere de confidențialitate) pentru fiecare informație. Aceste cereri se
transmit prin marcarea informațiilor care doriți să rămână confidențiale cu semnalizatoare de
confidențialitate (
), prezentând și justificări pentru cerere, de exemplu motivul pentru care
publicarea informațiilor respective ar dăuna afacerii dumneavoastră. Cererile de
confidențialitate sunt tratate la fel, indiferent dacă sunt marcate drept Confidential business
information (CBI – Informații comerciale confidențiale), Intellectual property (IP – Proprietate
intelectuală) sau Not publicly available (no PA – Informații nedisponibile publicului). Tipul
selectat are doar rol informativ.
Puteți afla mai multe despre cererile de confidențialitate și diseminarea informațiilor la
adresa http://echa.europa.eu/ro/manuals.
Rețineți că nu va fi luată în considerare nicio justificare a cererilor de confidențialitate pentru
informațiile care intră sub incidența articolului 119 alineatul (1) din REACH, întrucât
aceste informații vor fi întotdeauna diseminate.
În cazul cererilor de confidențialitate care se referă la informații menționate la articolul 119
alineatul (2) din REACH, se va percepe o taxă. Cererile de acest tip trebuie să fie însoțite de
o justificare completă. Dacă informațiile marcate prin semnalizatoare nu sunt menționate la
articolul 119 alineatul (2) din REACH, nu se va percepe nicio taxă.
Pentru a calcula costurile cererilor de confidențialitate, puteți folosi modulul integrat de
calculare a taxei, Fee calculation. Pentru informații suplimentare despre utilizarea acestui
modul, consultați sistemul de asistență din IUCLID.
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Previzualizarea informațiilor diseminate

Modulul integrat Dissemination preview (Previzualizarea diseminării) a fost conceput pentru a
vă oferi posibilitatea de a verifica ce informații vor fi disponibile pentru public pe site-ul ECHA.
Se recomandă insistent să folosiți modulul integrat pentru a simula ce informații din dosar ar
urma să fie diseminate.
Pentru instrucțiuni despre utilizarea modulului integrat Dissemination preview, consultați
sistemul de asistență din IUCLID.

1.7.

Funcțiile IUCLID

Funcțiile IUCLID sunt descrise în detaliu în sistemul de asistență integrat în aplicație. Pentru a-l
vizualiza, apăsați tasta F1 indiferent unde vă aflați în aplicație. Sistemul de asistență va încerca
să afișeze partea cea mai relevantă a conținutului. De aici se poate naviga către secțiunea
specifică dorită. De exemplu, dacă este deschis asistentul pentru exportare al aplicației, prin
apăsarea tastei F1 secțiunea de ajutor se deschide la descrierea funcției Export (Exportare). Ca
alternativă la apăsarea tastei F1, în interfața aplicației există linkuri către funcția de asistență,
marcate prin pictograma care afișează un semn de întrebare.

2. Entitate juridică
Dosarele sunt transmise către ECHA de Legal entities(Entități juridice). Acestea trebuie să fie
definite înainte de transmitere, indicându-se și datele lor de contact. Datele de contact ale
societății sunt stocate sub forma unui Legal Entity Object (LEO - obiect entitate juridică). Puteți
să creați un LEO atât în IUCLID, cât și în sistemul ECHA accounts (Conturi ECHA), disponibil la
adresa http://echa.europa.eu/ro/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
Rețineți că ECHA va utiliza doar datele de contact ale entității juridice pe care ați înregistrato în conturile ECHA sau în REACH-IT.
Ați creat deja o entitate juridică atunci când ați instalat IUCLID. Puteți să adăugați mai multe
entități juridice făcând clic dreapta pe Legal entity
pe pagina principală din IUCLID, însă
ECHA nu se va asigura că entitatea juridică din IUCLID este aceeași cu cea înscrisă în conturile
ECHA.
Rețineți că în configurarea implicită entitatea juridică nu este inclusă în dosar. Dacă doriți să o
includeți, puteți să schimbați configurarea implicită în timpul creării dosarului, cu ajutorul
asistentului pentru crearea dosarului (a se vedea capitolul Crearea unui dosar).
Dacă includeți o entitate juridică în dosarul care va fi transmis către ECHA, ar fi util să
verificați dacă entitățile juridice din IUCLID sunt aceleași cu cele din REACH-IT. Pentru mai
multe informații despre modul de creare a unui obiect entitate juridică (LEO) și de
sincronizare a acesteia între IUCLID și REACH-IT, consultați capitolul următor.

2.1.

Actualizarea și sincronizarea informațiilor din LEO

Pentru a vă înregistra entitatea juridică, trebuie să vă înregistrați în sistemul ECHA accounts,
unde puteți să introduceți și să gestionați informațiile despre entitatea juridică.
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Atunci când creați un LEO, se generează un identificator numeric denumit Identificator unic
universal (Universal Unique Identifier – UUID). Exemplu de UUID al entității juridice: IUC5a620a92d-32c6-426a-b6ee-fc338cde0932.
Fiecare LEO are propriul său UUID, chiar dacă în cadrul aceleiași societăți există mai multe
obiecte entitate juridică.
Puteți să sincronizați informațiile despre entitatea juridică între IUCLID și REACH-IT prin
exportarea LEO din conturile ECHA sau din REACH-IT, urmată de importarea fișierului în baza
de date locală a IUCLID. Ar putea fi util ca numărul UUID să fie identic în toate aplicațiile în
care apare identitatea societății (IUCLID, REACH-IT, orice formular web transmis către ECHA).
Ca alternativă, dacă nu v-ați creat încă un cont ECHA, puteți să exportați LEO din aplicația
IUCLID locală și să importați fișierul în conturile ECHA la momentul creării contului. Rețineți că
un LEO poate fi importat în conturile ECHA doar atunci când creați un cont, nu poate fi asociat
unui cont deja existent.
Pentru a compara UUID-urile folosite în fiecare aplicație, le puteți găsi pe următoarele căi:


IUCLID: Pagina principală > Legal entity (Entitate juridică) > faceți dublu clic pe entitatea
dumneavoastră juridică. Numărul UUID al societății este afișat în Information Panel (Panou
de informații), în partea inferioară a ferestrei IUCLID.



Conturi ECHA: Fila „Legal entity” (Entitate juridică) > „General details” (Detalii generale) >
„Legal Entity UUID” (UUID al entității juridice)



REACH-IT: Meniu > Company information (Informații despre societate) > General
information (Informații generale) > UUID

Pentru mai multe informații despre gestionarea contului ECHA, consultați manualul privind
conturile ECHA, disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/support/helpdesks/echahelpdesk/echa-accounts.

3. Locul entității juridice
Legal entity site (Locul entității juridice) este o înregistrare în care puteți să indicați locul în
care produceți sau utilizați substanța. Aici se pot include informații precum denumirea locului,
adresa și alte date de contact și posibilitatea de a include identificatorii locului respectiv din
alte sisteme IT ale societății/organizației. Un Legal entity site aparține unui singur owner
(proprietar) Legal entity (Entitate juridică).
Rețineți că nu se poate crea un astfel de loc fără a-l asocia unei entități juridice, dar se poate
modifica legătura dintre un loc de producere sau utilizare și proprietarul entitate juridică, prin
selectarea unei alte entități juridice din inventar. O entitate juridică poate fi asociată cu mai
multe locuri ale entității juridice.

3.1.

Crearea unui loc al entității juridice

1. Pentru a crea un nou astfel de loc, faceți clic dreapta pe Legal entity site
principală și selectați opțiunea New (Nou).

în pagina

2. Indicați o denumire pentru locul respectiv și atribuiți-l Legal entity owner (proprietarului
entitate juridică), făcând clic pe butonul

.
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3. Completați cât mai multe dintre câmpurile rubricilor General information (Informații
generale) și Contact address (Adresa de contact). Este obligatoriu să se completeze cel
puțin Country (Țara) în care se află locul de producere sau de utilizare.
4. Pentru a salva informațiile privind locul entității juridice, faceți clic pe pictograma
meniul principal.

din

4. Persoană de contact
În inventarul Contacts (Persoană de contact) puteți să inserați datele de contact ale
persoanelor relevante, cum ar fi persoana responsabilă pentru fișa cu date de securitate (FDS),
toxicologul etc., informații care pot fi atașate la dosarul IUCLID. Persoana respectivă poate fi
contactată pentru a furniza asistență sau pentru întrebări referitoare la informațiile transmise.
Informațiile referitoare la persoana de contact care răspunde de transmiterea dosarului
trebuie să fie specificate și gestionate în REACH-IT.

4.1.

Crearea unei persoane de contact

1. Pentru a crea o nouă persoană de contact, faceți clic dreapta pe pictograma Contacts
din pagina principală și selectați opțiunea New (Nou).
2. Completați cât mai multe dintre câmpurile rubricii General information (Informații
generale).
3. Pentru a salva datele persoanei de contact, faceți clic pe pictograma
principal.

din meniul

5. Inventare chimice
Chemical inventories (Inventarele chimice) conțin identificatori chimici, care stau la baza
definirii reference substances (substanțe de referință). Termenul inventory (inventar) este
folosit pentru a compila toate inventarele chimice diferite care pot fi disponibile în IUCLID. În
prezent, EC Inventory (inventarul CE) este singurul inventar utilizat în IUCLID.
Inventarul CE este o combinație a trei inventare individuale:


EINECS (Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață)
cuprinde substanțele considerate ca existente pe piața Comunității Europene între 1
ianuarie 1971 și 18 septembrie 1981.



ELINCS (Lista europeană a substanțelor chimice notificate) cuprinde substanțele notificate
conform Directivei 67/548/CEE (Directiva privind substanțele periculoase) – așa-numita
notificare a substanțelor noi (NONS) – și introduse pe piață după 18 septembrie 1981.



Lista NLP (lista ex-polimerilor) cuprinde substanțele care existau pe piața Comunității
Europene între 18 septembrie 1981 și 31 octombrie 1993 și care erau considerate polimeri
în conformitate cu normele de raportare pentru EINECS, dar nu au mai fost considerate
polimeri în temeiul celei de a șaptea modificare a Directivei 67/548/CEE.
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Înregistrările în inventarul CE sunt alcătuite dintr-o denumire chimică și un număr (denumirea
CE și numărul CE), un număr CAS4 (dacă este disponibil), formula moleculară (dacă este
disponibilă) și o descriere (pentru anumite tipuri de substanțe).

6. Substanță de referință
Reference substance (Substanța de referință) vă permite să stocați informații de identificare
despre o anumită substanță sau un anumit constituent al unei substanțe, cum ar fi denumirile
chimice (denumirea CE, denumirea CAS, denumirea IUPAC, sinonime etc.), codurile de
identitate (numărul CE, numărul CAS), informații moleculare și structurale.
Inventarul Reference substance oferă posibilitatea de a folosi aceleași informații pentru aceeași
identitate chimică, evitându-se reintroducerea lor și asigurându-se gestionarea și actualizarea
datelor în mod centralizat. Inventarul Reference substance este administrat direct de
dumneavoastră, în aplicația instalată local. Fiecare substanță de referință poate fi asociată cu
un număr nelimitat de seturi de date privind substanța sau amestecul/produsul. Pentru a
actualiza informațiile referitoare la o substanță de referință, deschideți inventarul Reference
substance, căutați substanța de referință relevantă și actualizați-o. Modificările se vor reflecta
în toate seturile de date asociate cu substanța de referință respectivă.
Pentru extinderea numărului de înregistrări din inventarul dumneavoastră, aveți posibilitatea
să căutați, să descărcați și să importați în aplicația instalată local substanțele de referință
disponibile pe site-ul IUCLID. Aceste substanțe de referință predefinite au fost pregătite pentru
îmbunătățirea calității datelor și minimizarea numărului de date introduse.

6.1.

Crearea unei substanțe de referință

Dacă nu găsiți o substanță de referință în inventarul Reference substance, puteți să creați una
nouă.
În secțiunea privind substanța de referință se pot indica două tipuri de informații:
1. informații specifice substanței de referință: acestea corespund exact
substanței/constituentului (constituenților) la care se referă respectiva substanță de
referință;
2. informații legate de substanța de referință: acestea nu corespund exact
substanței/constituentului (constituenților) la care se referă substanța de referință, din
cauza oricăruia dintre motivele următoare:





informațiile sunt generice, întrucât se aplică și altor substanțe/constituenți;
informațiile se aplică doar unora dintre constituenții substanței de referință asociate unei
substanțe sau unui grup de constituenți;
informațiile se referă la un constituent similar sau la o substanță similară;
nu sunt cele mai recente informații disponibile pentru a identifica substanța/constituentul
(constituenții) în cauză.

Informațiile legate de substanța de referință trebuie să fie indicate în secțiunea Identifiers of
related substances (Identificatori ai substanțelor asociate), deoarece pot crea incertitudine
asupra identității substanței sau a constituentului (constituenților) cărora le corespunde
substanța de referință.

În cazul substanțelor enumerate în inventarul CE al căror număr CE începe cu cifra 4, este posibil să nu existe un număr CAS publicat, chiar dacă
substanța respectivă are un număr CAS. Această situație apare deoarece, în programul de notificare a noilor substanțe existent în temeiul
legislației anterioare, numărul CAS putea fi declarat confidențial, caz în care nu era publicat.
4
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Pentru a crea o substanță de referință:

1. În pagina principală, faceți clic dreapta pe Reference substance
(Nou).

, apoi selectați New

2. Introduceți denumirea substanței de referință.
3. Dacă substanța de referință este cuprinsă în inventarul CE, puteți să atribuiți
înregistrarea respectivă făcând clic pe butonul Add (Adăugare).
4. Dacă substanța de referință nu se află în inventarul CE, selectați o justificare din lista
propusă la secțiunea No inventory information available (Nu sunt disponibile informații în
inventar).
5. Completați cât mai multe dintre celelalte câmpuri ale substanței de referință.
Informațiile următoare, dacă sunt disponibile și/sau aplicabile, trebuie să fie transmise pentru
toți constituenții și aditivii cunoscuți:















informații din EC inventory (Inventarul CE);
CAS number (Numărul CAS) și CAS name (Denumirea CAS);
IUPAC name (Denumirea IUPAC), (Rețineți că, dacă nu se poate stabili o denumire după
nomenclatura IUPAC, trebuie să furnizați totuși o denumire care să definească natura
chimică a substanței sau constituenții/impuritățile/aditivii pe care îi descrie substanța de
referință);
Description (Descrierea) (Specificați în acest câmp orice informații suplimentare relevante
pentru descrierea substanței de referință. Aceste informații sunt importante în special
atunci când substanța de referință nu corespunde unei substanțe chimice bine definite.
Dacă este nevoie, se pot atașa fișiere.);
Synonyms (Sinonime);
Identifiers of related substances (Identificatori ai substanțelor asociate);
Molecular formula (Formula moleculară) [dacă nu se poate deduce o formulă moleculară
din substanța de referință, trebuie să se indice o justificare în câmpul Remarks (Observații)
din partea de jos a secțiunii];
intervalul de Molecular weight (Greutate moleculară);
SMILES notation (Notația SMILES);
InChI (Codul InChl);
o imagine a Structural formula (Formulă structurală), încărcată ca fișier atașat.

6. Pentru a salva substanța de referință, faceți clic pe pictograma

din meniul principal.

7. Referință bibliografică
În inventarul Literature references (Referințe bibliografice) puteți insera și păstra diferite tipuri
de referințe bibliografice, de exemplu publicațiile și rapoartele privind studiile care stau la baza
fișelor studiilor privind efectele. Fiecare referință bibliografică stocată în inventar poate fi
asociată cu fișele studiilor privind efectele din secțiunile 4-10 din IUCLID.
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Crearea unei referințe bibliografice

1. Pentru a crea o nouă referință bibliografică, faceți clic dreapta pe Literature reference
în pagina principală și selectați opțiunea New (Nou).
2. La rubrica General information (Informații generale) trebuie să completați câmpurile
relevante pentru tipul referinței respective.
3. Pentru a salva referința bibliografică, faceți clic pe pictograma

din meniul principal.

8. Test material (Material de testare)
În inventarul Test material (Material de testare) puteți introduce informații privind identitatea
materialelor folosite în studiile indicate în dosar. Fișele privind materialele de testare stocate în
inventar pot fi reutilizate în fiecare înregistrare la care s-a utilizat același material de testare.
Astfel, informațiile despre materiale de testare pot fi pregătite și gestionate în mod centralizat
și pot fi asociate cu fișele relevante ale studiilor privind efectele.
Fiecare înregistrare cuprinde o secțiune pentru compoziție [vezi secțiunea 1.2 Composition
(Compoziție)], în care se indică diferiții constituenți ai materialului de testare, similar cu
informațiile folosite pentru definirea unei substanțe, precum și secțiunea Other characteristics
(Alte caracteristici), care include o descriere a formei materialului de testare și posibilitatea de
a adăuga unele informații suplimentare, inclusiv privind datele care pot fi considerate
confidențiale și, prin urmare, nu sunt destinate publicării.

8.1.

Crearea unui material de testare

1. Pentru a crea un nou material de testare, faceți clic dreapta pe Test material
pagina principală și selectați opțiunea New (Nou).

pe

2. În câmpul Name (Denumire) introduceți aceeași denumire ca în fișa studiului în care s-a
efectuat testarea materialului.
3. Folosiți blocul repetabil de sub câmpul Composition (Compoziție) pentru a introduce
constituenții (costituents), impuritățile (impurities) și aditivii (aditives) relevanți ai
materialului de testare, inclusiv concentrația (Concentration) și legătura cu substanța de
referință (Reference substance). Pentru a insera o poziție nouă, faceți clic pe butonul Add
(Adăugare).
4. Dacă nu se cunosc detaliile privind puritatea compoziției, puteți face o declarație calitativă
prin selectarea valorii corespunzătoare din lista Composition/purity: other information
(Compoziție/puritate: alte informații).
5. Pentru estimarea QSAR, unde identitatea substanței se bazează pe date selectate din
inventarul substanțelor de referință, detaliile privind puritatea nu sunt relevante; de aceea,
pe lângă compoziția specificată trebuie selectată și valoarea not applicable for in silico
study (nu se aplică la studiul in silico).
6. În câmpul Other characteristics (Alte caracteristici) trebuie să introduceți informații despre
forma materialului de testare și alte detalii, dacă este necesar.
7. Pentru a salva materialul de testare, faceți clic pe pictograma

din meniul principal.
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9. Crearea unui set de date privind substanța
Acest capitol descrie pe scurt informațiile pe care trebuie să le furnizați în diverse secțiuni din
IUCLID, în funcție de tipul transmiterii pe care doriți să o faceți prin intermediul unui dosar
IUCLID.
Atunci când introduceți datele, puteți folosi sistemul de asistență al IUCLID, care este
integrat în aplicație. Pentru aceasta, apăsați tasta F1 indiferent unde vă aflați în aplicație, iar
în fereastra de asistență se vor afișa informațiile cele mai relevante.
Pentru a crea un dosar IUCLID, trebuie să creați mai întâi un set de date privind substanța.
Setul de date privind substanța este un depozit de date administrative și științifice despre o
substanță. Informațiile cuprinse în acesta pot fi modificate: puteți să adăugați, să eliminați sau
să modificați informațiile din set. Setul de date privind substanța este folosit ca bază
pentru dosar. Dosarul reprezintă un instantaneu al setului de date la un anumit moment;
informațiile din dosar nu pot fi modificate.

Pentru a crea un set de date:
1. Pe pagina principală a IUCLID, faceți clic dreapta pe pictograma Substance
(Substanță), apoi selectați New (Nou).
2. Completați câmpul Substance name (Denumirea substanței). Asigurați-vă că introduceți o
denumire pe care o puteți utiliza cu ușurință pentru a deosebi substanța, în special dacă în
baza dumneavoastră de date IUCLID există mai multe seturi de date.
3. Asociați setul de date cu o legal entity (entitate juridică) existentă, făcând clic pe butonul
. Se deschide o nouă fereastră, în care puteți să căutați entitățile juridice din baza de
date IUCLID. Introduceți criteriile de căutare, selectați din listă entitatea juridică
corespunzătoare pentru a o atribui setului de date privind substanța.
4. Salvați informațiile prin clic pe pictograma

din meniul principal.

Pentru informații suplimentare privind modul de completare a câmpurilor din această
vizualizare, consultați secțiunea 1.1 Identification (Identificare).

Pentru a completa un set de date:
1. După crearea setului de date privind substanța, acesta se afișează în panoul de navigare
din partea stângă a ecranului.
2. Pentru a deschide setul de date, faceți dublu clic pe el sau dați clic dreapta și selectați Open
(Deschidere).
3. După deschiderea setului de date, în panoul de navigare al ecranului se afișează fila Table
of contents (TOC) (Cuprins).
4. Pentru a vizualiza cuprinsul relevant pentru tipul de dosar pe care îl pregătiți, faceți clic pe
săgeata plină cu vârful în jos (

) din fila TOC.

5. Se afișează o listă cu diferite tipuri de transmitere. Selectați din listă tipul de transmitere
corespunzător.
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Selectarea șablonului din listă
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6. Se afișează secțiunile relevante pentru tipul respectiv de transmitere. Secțiunile în care
trebuie completate informații obligatorii sunt marcate cu un asterisc ( ). Rețineți că, în
cazul în care creați un set de date privind substanța, dar încă nu știți exact ce tip de dosar
REACH va fi pregătit, puteți să selectați opțiunea REACH Complete table of contents
(Cuprins complet conform REACH). În acest caz, cuprinsul afișat va conține toate secțiunile
relevante conform Regulamentului REACH.
După ce ați creat un set de date pentru substanța dumneavoastră, puteți introduce în el datele
despre substanță. În capitolele următoare se descriu datele care trebuie introduse în fiecare
secțiune a IUCLID pentru tipul de transmitere specific la care se referă prezentul manual.
Secțiunile sunt afișate cu denumirea și numărul utilizate în IUCLID.
Atunci când completați diferitele părți ale unui set de date privind substanța, este important
să țineți seama de următoarele:




de fiecare dată când creați un rând într-un tabel, trebuie să completați toate coloanele;
dacă alegeți opțiunea other (alt tip) dintr-o listă, trebuie să completați câmpul de text
alăturat;
dacă unei unități îi este asociat un câmp, acesta trebuie să fie completat.

9.1.

Șabloane

Un șablon (Template)
permite copierea simultană a datelor din mai multe secțiuni sau
asocierea lor la un set de date privind o substanță fără a fi nevoie de recrearea manuală a
tuturor secțiunilor și de reintroducerea datelor. Structura șablonului este foarte asemănătoare
cu cea a unui set de date privind substanța.
Un șablon poate fi folosit în două moduri:


Funcția Inherit (Preluare): în acest caz, se realizează o asociere între o substanță și un
șablon. Datele gestionate în șablon pot fi editate doar în cadrul acestuia, dar sunt vizibile în
setul de date privind substanța, împreună cu celelalte date. Când se fac modificări în
șablon, ele se reflectă imediat în setul de date privind substanța cu care este asociat
șablonul. Același șablon poate fi asociat cu mai multe substanțe diferite, făcând ca acestea
să aibă un set de date în comun.



Funcția Copy (Copiere): în acest caz, documentele care fac parte din șablon sunt copiate în
setul de date privind substanța. Documentele din șablon nu sunt asociate cu cele copiate în
setul de date privind substanța. După copiere, documentele din șablon și cele din setul de
date privind substanța nu mai sunt sincronizate. Un document copiat în acest mod poate fi
modificat în setul de date privind substanța în care a fost copiat. Chiar dacă șablonul este
șters definitiv, datele din setul de date privind substanța nu sunt afectate.
Pentru mai multe informații despre șabloane, consultați sistemul de asistență integrat în
IUCLID.
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Categorii

Pentru substanțele cu proprietăți fizico-chimice și toxicologice similare sau care au un model
regulat datorită similarității structurale, în IUCLID se poate crea o categorie (Category)
,
care poate fi inclusă în dosar. Aceste similarități structurale pot crea un tipar predictibil în cel
puțin unul dintre parametrii următori: proprietățile fizico-chimice, evoluția în mediu și efectele
asupra mediului și efectele asupra sănătății umane.
Gruparea substanțelor chimice din punct de vedere al similarității poate avea la bază
următoarele elemente:





o grupare funcțională comună (de exemplu, aldehidă, epoxid, ester, ion metalic etc.);
precursori sau produse de degradare comune (de exemplu, „metoda căii metabolice” de
examinare a substanțelor chimice înrudite, cum ar fi acid/ester/sare);
o modificare incrementală sau constantă în cadrul categoriei (de exemplu, o categorie
bazată pe lungimea catenei);
constituenți comuni sau clasă chimică comună.

O categorie chimică este definită de o listă de substanțe chimice (membrii categoriei) și de un
set de proprietăți și/sau efecte pentru care sunt disponibile sau pot fi generate date
experimentale sau estimate (efectele specifice categoriei). Pentru fiecare membru al
categoriei, în IUCLID trebuie să se creeze un set separate de date privind substanța, în care se
introduc toate datele relevante.
Pentru completarea datelor care lipsesc din categoria chimică se pot folosi diverse metode,
printre care extrapolarea simplă, analiza tendinței (interpolare și extrapolare) și metode de
calcul automatizat, bazate pe SAR, QSAR sau QAAR.
Mai multe informații despre utilizarea acestor metode de completare a datelor se găsesc pe
site-ul ECHA: http://echa.europa.eu/ro/practical-guides,
http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across și
http://echa.europa.eu/ro/support/oecd-qsar-toolbox.
Pentru toate informațiile necesare privind crearea unui dosar pe baza categoriei, consultați
sistemul de asistență integrat în IUCLID.

9.3.

Assessment entity (Entitate pentru evaluare)

Pentru pregătirea dosarului de înregistrare, trebuie să înțelegeți proprietățile și ciclul de viață
al substanțelor dumneavoastră, în vederea stabilirii metodei de evaluare. Acest lucru este
relevant în special dacă înregistrați o substanță într-o cantitate mai mare de 10 tone pe an, caz
în care trebuie să efectuați o evaluare a securității chimice. În cadrul unei evaluări standard a
securității chimice, evoluția substanței și proprietățile care îi determină efectele sunt
caracterizate de un singur set de valori. Există însă și cazuri în care poate fi nevoie de mai
multe seturi de valori pentru evoluție și proprietățile care determină efectele (pentru mai multe
detalii, vezi Ghidul privind evaluarea securității chimice, partea D, capitolul D.2). Dacă este
nevoie de mai multe seturi de proprietăți pentru evaluarea substanței, pentru a asigura o
raportare transparentă a informațiilor în dosarul dumneavoastră de înregistrare se recomandă
să creați entități pentru evaluare [pentru mai multe informații, consultați anexa Entitate pentru
evaluare]. Pentru aceasta:
1. Faceți clic dreapta pe secțiunea 0.4 Assessment entities (Entități pentru evaluare).
2. Selectați opțiunea New (Nouă), iar apoi tipul de entitate pentru evaluare pe care doriți să o
creați.
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În orice caz, se recomandă să furnizați informații în câmpul Approach to fate/hazard
assessment (Abordarea prin care se evaluează evoluția/pericolul) din secțiunea 0.4, chiar dacă
nu trebuie creată nicio entitate pentru evaluare. Aceste informații vor apărea în secțiunea 1 din
RSC.
În capitolele următoare se prezintă informații despre diferitele secțiuni din IUCLID
relevante pentru un dosar de înregistrare.

9.4.

Secțiunea 1 General information (Informații generale)

În secțiunea 1, General information (Informații generale), introduceți informații privind
identitatea substanței și persoana care transmite informațiile în diferite secțiuni, după cum se
explică mai jos.

9.4.1.

Secțiunea 1.1 Identification (Identificare)

Secțiunea 1.1 cuprinde identificarea substanței, rolul în lanțul de aprovizionare și tipul
substanței (de referință).
Pentru a completa această secțiune, urmați pașii de mai jos:
1. În câmpul Substance name (Denumirea substanței) introduceți o denumire pentru
substanța pentru care întocmiți dosarul.
2. Dacă doriți să păstrați confidențialitatea denumirii substanței, trebuie să completați câmpul
Public name (Denumire publică). În acest câmp trebuie să indicați o denumire generică
adecvată pentru publicare, care să descrie în mod corespunzător substanța.
Pentru informații suplimentare despre modul de determinare a denumirii publice a unei
substanțe, în scopul utilizării conform Regulamentului REACH, consultați manualul
Diseminarea și confidențialitatea în contextul Regulamentului REACH, disponibil la adresa
http://echa.europa.eu/ro/manuals.
3. Asociați o entitate juridică (Legal entity) setului de date privind substanța, făcând clic pe
butonul

[vezi capitolul 2 Legal entity (Entitate juridică)].

4. Pentru dosarele de înregistrare conform REACH, de solicitare de informații și PPORD, puteți
indica un reprezentant terț (Third party representative).
Informațiile referitoare la reprezentantul terț desemnat să efectueze înregistrarea trebuie să
fie specificate și gestionate în REACH-IT înainte de transmitere. Pentru informații
suplimentare privind reprezentanții terți, consultați Ghidul privind schimbul de date,
disponibil la adresa: http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.

Role in the supply chain (Rolul în lanțul de aprovizionare):
5. În această secțiune, bifați cel puțin o casetă de validare, în conformitate cu rolul pe care îl
aveți în lanțul de aprovizionare al substanței.
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Identification of substance (Identificarea substanței):
6. Faceți clic pe butonul
pentru a asocia o substanță de referință la setul de date privind
substanța dumneavoastră.
7. Apare un dialog de interogare. Căutați substanța de referință. Faceți clic pe Assign
(Atribuire).
Dacă nu găsiți substanța de referință căutată deoarece nu a fost creată încă, faceți clic pe New
(Nouă), pentru a o crea [vezi capitolul 6 Reference substance (Substanță de referință)].

Informațiile care trebuie introduse despre substanța de referință depind de tipul substanței:


Substanțe mono-constituent:

O substanță mono-constituent este o substanță bine definită în cazul căreia un
constituent este prezent într-o concentrație de cel puțin 80 % (din greutate). Acesta este
constituentul principal al substanței. Substanța este denumită în conformitate cu denumirea
chimică a constituentului principal.
Dacă substanța dumneavoastră este de tip mono-constituent, în secțiunea 1.1 trebuie să-i
atribuiți substanța de referință (reference substance)5 corespunzătoare constituentului
principal.


Substanțe multi-constituent:

O substanță multi-constituent este o substanță bine definită în care sunt prezenți mai
mulți constituenți într-o concentrație cuprinsă între 10 % și 80 % (din greutate). Aceștia
sunt constituenții principali ai substanței. De regulă, o substanță multi-constituent este
denumită masă de reacție (reaction mass) a constituenților principali6.
Dacă substanța dumneavoastră este de tip multi-constituent, în secțiunea 1.1 trebuie să-i
atribuiți substanța de referință (reference substance)7 corespunzătoare masei de reacție a
constituenților principali.


Substanțe UVCB:

Substanțele UVCB (adică substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de
reacție complexă sau materiale biologice) sunt substanțe care nu pot fi identificate în mod
suficient pe baza compoziției chimice.

Rețineți că pentru substanța de referință trebuie să furnizați următoarele informații: formula moleculară (Molecular formula), intervalul de
greutate moleculară (Molecular weight range) și formula structurală (Structural formula). În plus, trebuie să indicați și notația SMILES (SMILES
notation), dacă există.
5

Uneori poate fi mai convenabil ca anumite substanțe multi-constituent, care corespund maselor de reacție ale izomerilor, să fie identificate
printr-o denumire chimică ce nu specifică forma izomerică în loc de „masă de reacție”.
6

Rețineți că denumirea chimică a substanței multi-constituent trebuie raportată în câmpul pentru denumirea IUPAC a substanței de referință.
Acest lucru este valabil chiar dacă convenția de numire „masă de reacție a” nu urmează nomenclatura IUPAC. Rețineți de asemenea că trebuie să
indicați formula moleculară (Molecular formula), intervalul de greutate moleculară (Molecular weight range) și formula structurală (Structural
formula) a substanței de referință sau o justificare pentru neprezentarea acestor informații în câmpul Remarks (Observații). În plus, trebuie să
indicați și notația SMILES (SMILES notation), dacă există.
7
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Dacă substanța dumneavoastră este de tip UVCB, în secțiunea 1.1 trebuie să-i atribuiți o
substanță de referință (reference substance)8 corespunzătoare substanței UVCB.

Type of substance (Tipul substanței):
8. Alegeți din lista Type of substance tipul de substanță corespunzător. Pentru dosarele de
înregistrare conform REACH, puteți să alegeți doar variantele substanță mono-constituent,
substanță multi-constituent și UVCB [opțiunile polymer (polimer) și other: (alt tip) nu sunt
relevante].

Vă recomandăm să citiți și Ghidul privind identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP, disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidanceon-reach.
9. Selectați originea (de exemplu, organică sau anorganică) din lista Origin.
10. Dacă este relevant, puteți să includeți identificatori suplimentari pentru substanță în
câmpul Other identifiers (Alți identificatori). Acești indicatori pot fi denumiri comerciale ale
substanței, identificatori prin care era cunoscută substanța anterior, dar care au fost
ulterior înlocuiți/redefiniți sau identificatori utilizați pentru identificarea substanței în alte
sisteme normative. Sinonimele chimice (științifice) nu trebuie incluse aici, ci indicate în
informațiile privind substanța de referință.
11. Puteți să adăugați informații referitoare la persoana sau persoanele care pot fi contactate în
legătură cu substanța, din datele de contact definite anterior [vezi capitolul 4 Contact
(Persoană de contact)]. Se poate crea și o persoană de contact nouă, făcând clic pe butonul
New (Nouă). De exemplu, aici se poate adăuga persoana responsabilă pentru fișa cu date
de securitate (FDS) a substanței înregistrate.
12. Pentru a salva informațiile, faceți clic pe pictograma

9.4.2.

din meniul principal.

Secțiunea 1.2 Composition (Compoziție)

În această secțiune veți preciza identitatea și concentrația constituenților compoziției, inclusiv
pe ale eventualelor impurități și aditivi. Tot aici se indică starea și forma compoziției
(compozițiilor).
Trebuie să vă asigurați că informațiile incluse în secțiunile 1.1 și 1.2 din IUCLID sunt suficiente
pentru indicarea clară a identității substanței și că cele două secțiuni prezintă consecvență între
ele. În acest sens, trebuie mai ales ca informațiile prezentate să nu fie atât de generale încât
să poată descrie mai mult de o singură substanță.
Fiecare set de date privind substanța trebuie să conțină cel puțin o fișă a compoziției, care să
precizeze compoziția produsă, importată sau utilizată de solicitantul
înregistrării/notificator/solicitant. În funcție de tipul substanței și de dosarul care urmează să
fie pregătit, poate fi necesar să se indice mai multe compoziții. Este vorba, în special, de cazul
în care diferențele de compoziție afectează profilul de pericol și clasificarea substanței.

Rețineți că denumirea chimică a substanței UVCB trebuie raportată în câmpul pentru denumirea IUPAC a substanței de referință. Acest lucru este
valabil și atunci când convențiile de denumire pentru substanțe UVCB nu urmează numenclatura IUPAC. Rețineți de asemenea că trebuie să
indicați formula moleculară (Molecular formula), intervalul de greutate moleculară (Molecular weight range) și formula structurală (Structural
formula) a substanței de referință sau o justificare pentru neprezentarea acestor informații în câmpul Remarks (Observații). În plus, trebuie să
indicați și notația SMILES (SMILES notation), dacă există.
8
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Fiecare compoziție este indicată în IUCLID sub forma unei fișe. Pentru a crea o fișă nouă:
1. Faceți clic dreapta pe secțiunea 1.2. Composition (Compoziție) din fila TOC (Cuprins), în
panoul de navigare aflat în partea stângă a ecranului.
2. Selectați din listă opțiunea New record (Fișă nouă).
3. Se creează o fișă nouă pentru indicarea unei noi compoziții.
În continuare, completați informațiile despre compoziția substanței.

General information (Informații generale):
1. Introduceți o denumire descriptivă pentru compoziție în câmpul Name (Denumire). Această
informație este relevantă în special atunci când introduceți mai multe compoziții.
2. Selecția implicită din câmpul Type of composition (Tipul compoziției) este legal entity
composition of the substance (compoziția substanței la entitatea juridică). Aceasta se
referă la faptul că respectiva compoziție este produsă, importată sau utilizată de solicitantul
înregistrării/notificator/solicitant. Fiecare set de date trebuie să conțină cel puțin o
compoziție de acest tip. Modificați această valoare doar în cazul în care intenționați să
indicați o compoziție destinată unui scop diferit. Pentru mai multe informații privind tipurile
de compoziții care pot fi indicate pentru transmiterea respectivă, consultați instrucțiunile
specifice tipului de transmitere pe care o pregătiți. Găsiți mai jos explicații suplimentare.
3. Indicați starea/forma fizică a substanței, selectând valoarea corespunzătoare din lista
State/form (Stare/formă). În cazul în care substanța are diferite stări sau forme fizice,
trebuie să creați câte o compoziție separată pentru fiecare dintre ele.
4. Puteți furniza informații mai detaliate despre compoziție în câmpul Description of
composition (Descrierea compoziției). Este important să faceți acest lucru mai ales atunci
când indicați mai multe compoziții, pentru a clarifica diferențele dintre ele. Se recomandă
să furnizați și alte informații privind modul în care a fost definită compoziția atunci când
aceasta include o gamă largă de concentrații sau substanțe polimorfe sau izomeri. În cazul
substanțelor care nu pot fi descrise prin constituenți bine definiți și cuantificați (de
exemplu, substanțele UVCB), în acest câmp se dau informații suplimentare pentru
identificarea compoziției, inclusiv identitatea materiilor prime și o descriere a procesului de
producție utilizat pentru fabricarea substanței.
5. În câmpul Attached description (Descriere atașată) puteți să atașați fișiere cu informații
justificative.
6. Indicați în câmpul Justification for deviations (Justificarea devierilor), dacă este relevant,
justificarea devierii de la regulile de precizare a compoziției substanțelor specificate în
textul legii și indicate în Ghidul privind identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP, disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-reach.
Tipuri de compoziții
În IUCLID 6, fișa pentru compoziție conține un câmp nou, Type of composition (Tipul
compoziției). Acest câmp le permite utilizatorilor să indice mai precis natura compoziției
furnizate. Câmpul va fi completat automat cu valoarea legal entity composition of the
substance (compoziția substanței la entitatea juridică) în timpul migrării sau atunci când se
creează o fișă nouă. Acest tip de compoziție ar trebui să reflecte compoziția substanței
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înregistrate așa cum este produsă sau importată de solicitantul înregistrării și este o cerință
privind informațiile care face obiectul verificării integralității. Prima fișă cu compoziție a
substanței la entitatea juridică va fi utilizată de REACH-IT pentru a stabili identitatea
substanței care face obiectul înregistrării.
Alte tipuri de compoziții disponibile sunt boundary composition of the substance (compozițielimită a substanței) (mai multe informații mai jos) și composition of the substance generated
upon use (compoziție a substanței generată în timpul utilizării).
O compoziție generată în timpul utilizării este o compoziție/formă a substanței înregistrate
generată în lanțul de aprovizionare de alte procese în afară de cel de producere, de exemplu
prin purificare sau prin generarea de nanoformă din formă vrac, prin procese mecanice.
Această compoziție generată în timpul utilizării trebuie indicată doar dacă se referă la aceeași
substanță. Identificarea unor asemenea compoziții/forme permite indicarea într-o manieră
transparentă a proprietăților diverselor compoziții (clasificarea și etichetarea, evaluarea
evoluției și a pericolului) atunci când acestea sunt diferite. Puteți utiliza entitățile pentru
evaluare în acest sens [a se vedea capitolul 9.3 Assessment entity (Entitate pentru evaluare)].
De asemenea, permite identificarea clară a utilizărilor relevante pentru fiecare compoziție. A se
vedea și paragraful de mai jos, privind asocierea compozițiilor la informațiile despre pericol.


Compoziția-limită a substanței pentru solicitanții principali ai înregistrării

IUCLID 6 le permite solicitanților înregistrării care participă la o transmitere în comun să
precizeze informațiile privind identitatea substanței care trebuie să fie comune tuturor
compozițiilor substanței la entitatea juridică pentru care transmit în comun informațiile din
anexele VII-X, împreună cu clasificarea și evaluările asociate. Aceste informații se transmit sub
forma unei așa-numite boundary composition of a substance (compoziție-limită a unei
substanțe). Acest tip de compoziție este cunoscută și sub numele de profil de identificare a
substanței (Substance identification profile – SIP, cum este definit de Cefic9). Numărul de
compoziții-limită furnizate într-un dosar va depinde de variabilitatea compozițiilor înregistrate
de diferiții participanți la transmiterea în comun și de profilurile de evoluție și pericol ale
acestor compoziții. Dacă un profil al informațiilor (informații fizico-chimice, privind evoluția și
pericolul) este valabil pentru toate compozițiile indicate în secțiunea 1.2 de către toți
participanții la transmiterea în comun, este suficient să fie definită o singură compozițielimită în dosarul solicitantului principal al înregistrării, aplicabilă tuturor compozițiilor la
entitatea juridică ale substanței din transmiterea în comun.
Compozițiile-limită trebuie indicate în dosarul solicitantului principal. Informațiile furnizate în
fișele privind compoziția-limită sunt extrase în pagina de transmitere în comun din REACH-IT,
unde pot fi vizualizate de participanții la transmiterea în comun. În timpul transmiterii,
compozițiile-limită fac obiectul unor verificări privind regulile de lucru, în cadrul cărora se
verifică existența informațiilor minime: trebuie furnizat cel puțin un constituent, iar pentru
fiecare constituent, impuritate și aditiv trebuie să se indice o substanță de referință cu
identificatori și un interval de concentrație. Pentru substanțele UVCB trebuie indicată o
descriere a materiei prime și a procesului care definește compoziția UVCB.
Dosarele de înregistrare ale membrilor transmiterii în comun și dosarele pentru substanțe care
nu fac parte dintr-o transmitere în comun nu trebuie să conțină compoziții-limită.

Related composition (Compoziție asociată):
7. Indicați compozițiile asociate ori de câte ori această informație este relevantă.
Funcția Related composition (Compoziție asociată) vă permite să definiți legăturile logice
existente între compozițiile indicate într-o înregistrare:

9

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/
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Dacă sunteți solicitantul principal al înregistrării, pentru fiecare compoziție la entitatea
juridică pe care o indicați, selectați compoziția-limită relevantă în câmpul Related
composition (Compoziție asociată), făcând clic pe butonul Add (Adăugare).
Dacă sunteți membru al grupului, pentru fiecare compoziție la entitatea juridică pe care o
indicați, includeți denumirea compoziției-limită relevante, transmisă de solicitantul
principal, în câmpul Reference to related composition(s) (Referire la compoziția sau
compozițiile asociate).
Denumirea compoziției-limită transmise de solicitantul principal este extrasă în pagina de
transmitere în comun din REACH-IT, unde poate fi vizualizată de participanții la transmiterea
în comun.

Pentru informații suplimentare despre această secțiune, consultați sistemul de asistență
integrat în IUCLID.

Degree of purity (Grad de puritate):
8. Indicați gradul de puritate a compoziției, împreună cu unitatea de măsură. De exemplu, o
substanță cu puritate între 95-98 % din greutate va fi prezentată așa cum se arată mai jos.
Notă: Gradul de puritate trebuie să corespundă concentrației generale a constituenților
(principali) din compoziție.

Figura 2:

Gradul de puritate

Constituents (Constituenți):
9. Introduceți constituenții compoziției făcând clic pe butonul
. Fiecare compoziție trebuie
să aibă cel puțin un constituent. Numărul constituenților indicați depinde de tipul
substanței. Pentru a adăuga mai mulți constituenți, faceți clic pe
și se vor afișa noi
blocuri repetabile.
10. Atribuiți o substanță de referință (Reference substance) constituentului nou creat, făcând
clic pe butonul
. Căutați substanța de referință corespunzătoare și adăugați-o selectândo și făcând clic pe Assign (Atribuire) sau creați o nouă substanță de referință pentru
specificarea constituentului [a se vedea capitolul 6 Reference substance (Substanță de
referință)]. Asigurați-vă că substanța de referință conține o denumire chimică în câmpul
IUPAC name (Denumirea IUPAC), precum și identificatorii CE și CAS, după caz.
11. Pentru fiecare constituent, indicați concentrația tipică în câmpul Typical concentration și
intervalul de concentrație în câmpul Concentration range (valorile minime și maxime și
unitatea de măsură).
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Indicarea constituenților

Impurities (Impurități) și Additives (Aditivi):
12. Urmați aceeași procedură pentru completarea informațiilor privind impuritățile și aditivii.
13. Dacă se consideră că o impuritate sau un aditiv prezintă relevanță pentru clasificarea și
etichetarea substanței, atunci trebuie să bifați caseta de validare corespunzătoare.
14. Trebuie să indicați funcția fiecărui aditiv, prin selectarea din lista Function (Funcție). Doar
selecțiile care încep cu cuvântul stabiliser (stabilizator) sunt aplicabile în conformitate cu
regulamentele REACH și CLP.
Pentru a indica impuritățile necunoscute, creați o substanță de referință generică [vezi
capitolul 6 Reference substance (Substanță de referință)] și faceți precizarea unknown
impurities (impurități necunoscute) în câmpul IUPAC name (Denumirea IUPAC). În câmpul
Remarks (Observații) din blocul referitor la impurități, specificați natura, numărul și cantitățile
relative ale impurităților, în măsura în care este posibil. De asemenea, indicați concentrația
tipică în câmpul Typical concentration (împreună cu unitatea de măsură) și intervalul de
concentrație la Concentration range (împreună cu unitatea de măsură) pentru impuritățile
necunoscute (unknown impurities).
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Figura 4:

Indicarea impurităților necunoscute

Figura 5:

Indicarea aditivilor
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Atunci când indicați informații despre compoziție și există o deviere de la regulile de
identificare a unei substanțe mono-constituent, multi-constituent sau UVCB, va trebui să
explicați motivele devierii în câmpul Justification for deviations (Justificarea devierilor). Un
exemplu de deviere este indicarea unei compoziții mono-constituent al cărei constituent
principal prezintă o concentrație mai mică de 80 %.

Compoziția indicată depinde de tipul substanței:
Substanțe mono-constituent:
Pentru substanțele mono-constituent trebuie să completați următoarele informații:


Indicați doar constituentul principal la rubrica Constituents (Constituenți) din secțiunea 1.2.
Atribuiți-i acestui constituent aceeași substanță de referință ca în secțiunea 1.1;



indicați separat fiecare impuritate la rubrica Impurities (Impurități) din secțiunea 1.2;



la rubrica Additives (Aditivi) din secțiunea 1.2, indicați orice aditiv necesar pentru
stabilizarea compoziției. Specificați funcția de stabilizare a aditivului, selectând-o din lista
de la câmpul Function (Funcție);



indicați intervalul de concentrație (concentration range) (valoarea minimă și cea maximă)
și concentrația tipică (typical concentration) pentru constituentul principal, pentru orice
impuritate și pentru orice aditiv.
Notă: În mod normal, valoarea concentrației tipice și cea a intervalului de concentrație
indicate pentru constituentul principal al unei substanțe mono-constituent nu trebuie să fie
sub 80 % (din greutate)10;



indicați în câmpul Degree of purityun grad de puritate a compoziției care să corespundă
intervalului de concentrație al constituentului principal.

Substanțe multi-constituent:
Pentru substanțele multi-constituent trebuie să completați următoarele informații:


Indicați constituenții principali la rubrica Constituents (Constituenți) din secțiunea 1.2.
Notă: Constituenții principali trebuie să fie aceiași pentru toate compozițiile indicate;



indicați orice alt constituent cu o concentrație sub 10 % la rubrica Impurities (Impurități)
din secțiunea 1.2;



indicați orice aditiv necesar pentru stabilizarea compoziției la rubrica Additives (Aditivi) din
secțiunea 1.2. Specificați funcția de stabilizare a aditivului selectând-o din lista de la
câmpul Function (Funcție);

Nu se permit abateri de la „regula de 80 %” decât dacă se furnizează o justificare valabilă. Aceasta trebuie introdusă în câmpul Justification for
deviations (Justificarea devierilor) pentru fiecare compoziție la care s-a aplicat o astfel de abatere.
10
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indicați intervalul de concentrație (concentration range) (valoarea minimă și cea maximă)
și concentrația tipică (typical concentration) pentru constituenții principali, pentru orice
impuritate și pentru orice aditiv.
Notă: În mod normal, valorile concentrației tipice și ale intervalului de concentrație pentru
fiecare dintre constituenții principali ar trebui să fie  10 și  80 %11;



indicați în câmpul Degree of purity un grad de puritate a compoziției care să corespundă
intervalului de concentrație global al constituenților principali.

Înregistrarea constituenților individuali ai unei substanțe multi-constituent:
În condiții specifice (a se vedea Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor
conform REACH și CLP), solicitanții pot înregistra constituenții individuali ai unei substanțe
multi-constituent în locul substanței în sine.
În acest caz, selectați substanța mono-constituent în câmpul Type of substance (Tipul
substanței), apoi parcurgeți pașii următori:


atribuiți o substanță de referință care corespunde constituentului pe care îl înregistrați în
secțiunea 1.1;



din motive tehnice, indicați compoziția substanței mono-constituent corespunzătoare ca
primă compoziție, cu tipul de compoziție legal entity composition (compoziția substanței
la entitatea juridică) în secțiunea 1.2;



de asemenea, dacă produceți sau importați o astfel de substanță mono-constituent,
trebuie să indicați compoziția acestei substanțe ca primă compoziție;



chiar dacă nu produceți și nu importați o astfel de substanță mono-constituent, trebuie
să indicați o compoziție corespunzătoare substanței mono-constituent ca prima
compoziție în secțiunea 1.2. În acest caz, se recomandă să indicați o compoziție
teoretică, în care constituentul principal să fie indicat cu concentrația tipică de 100 %
(din greutate). În câmpul type of composition (tip de compoziție), selectați legal entity
composition of the substance (compoziția substanței la entitatea juridică). În câmpul
Description of composition (Descrierea compoziției), introduceți motivele pentru
utilizarea metodei de înregistrare a substanței multi-constituent prin constituenții săi
individuali, precum și următoarea frază: „This composition is neither manufactured nor
imported. It is only reported for technical reasons because the registration of the multiconstituent substances through their individual constituents is applied” (Această
compoziție nu este produsă sau importată. Ea este indicată doar din motive tehnice,
întrucât se aplică înregistrarea substanțelor multi-constituent prin constituenții lor
individuali);



indicați toate compozițiile substanțelor multi-constituent pe care le produceți/importați și
în care este prezent constituentul la care se referă dosarul de înregistrare. În câmpul
Justification for deviations (Justificarea devierilor), includeți următoarea frază:
„Composition of a multi-constituent substance covered by the registration of its individual

Nu se permit abateri de la „regula de 80 %” decât dacă se furnizează o justificare valabilă. Aceasta trebuie introdusă în câmpul Justification for
deviations (Justificarea devierilor) pentru fiecare compoziție la care s-a aplicat o astfel de abatere.
11
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constituents” (Compoziție a unei substanțe mono-constituent căreia i se aplică
înregistrarea constituenților săi individuali).

Substanțe UVCB:
Pentru substanțele UVCB trebuie să completați următoarele informații:


descrieți procesul de fabricație și furnizați alte informații relevante pentru identificarea
substanței în câmpul Description of the composition (Descrierea compoziției).
Notă: Pentru a facilita descrierea procesului de fabricație, pentru câmpul Description of
composition aveți la dispoziție un șablon de text liber cu sugestii. Pentru a deschide
șablonul de text liber, faceți clic pe pictograma care reprezintă litera A cu o săgeată în
dreapta jos: . Se deschide o fereastră de tip pop-up. Faceți clic pe Option 2: composition
of a UVCB substance (Opțiunea 2: compoziția unei substanțe UVCB). Pentru a copia textul
din șablon în câmp, faceți clic pe butonul Insert (Inserare). În continuare, textul trebuie să
fie editat pentru a conține doar datele relevante;



la rubrica Constituents (Constituenți), indicați constituenții individuali sau grupele de
constituenți corespunzătoare.
Notă: Pentru a furniza informații cu privire la constituenții sau grupele de constituenți ai
substanței, nu trebuie să reutilizați, în secțiunea 1.2, substanța de referință pe care ați
atribuit-o deja substanței dumneavoastră în secțiunea 1.1;



nu indicați niciun constituent la rubrica Impurities (Impurități) din secțiunea referitoare la
compoziție (impuritățile nu sunt considerate relevante în cazul substanțelor UVCB);



la rubrica Additives (Aditivi) indicați orice aditiv necesar pentru stabilizarea compoziției.
Specificați funcția de stabilizare a aditivului;



indicați valorile concentrației constituenților individuali, ale grupelor de constituenți și ale
oricăror aditivi sub forma unui interval de concentrație (valoarea minimă și cea maximă),
precum și concentrația tipică;



indicați gradul adecvat de puritate al substanței UVCB (în mod normal, gradul de puritate
ar trebui să fie de 100 % pentru substanțele UVCB care nu conțin niciun aditiv, întrucât
conceptul de impuritate nu este considerat relevant pentru aceste substanțe).

Reporting the characterisation of nanomaterials (Indicarea caracterizării
nanomaterialelor):
Această subsecțiune se completează atunci când din lista State/form (Stare/formă) a
compoziției respective s-a selectat opțiunea solid: nanomaterial. Secțiunea include câmpuri în
care se precizează caracteristicile esențiale ale compozițiilor de tip nanoformă.
1. Selectați forma substanței în nanoformă dintre opțiunile disponibile în lista de la câmpul
Shape (Formă).
2. Indicați intervalele în care se încadrează cele trei dimensiuni (Dimensions x, y, z) și
unitatea de măsură (de exemplu, nm). În câmpul Percentile indicați percentila distribuțiilor
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la care se referă intervalele de dimensiune (de exemplu, D50). În câmpul Remarks
(Observații) se pot furniza informații suplimentare privind forma nanoformei.
3. Indicați intervalele în care se încadrează ariile suprafețelor specifice ale nanoformei,
împreună cu unitatea de măsură.
4. La rubrica Surface treatment applied (Tratament aplicat pe suprafață), indicați dacă
suprafața a fost tratată și tipul de tratament, după caz.
5. Dacă pe suprafață s-a aplicat un tratament, furnizați informații despre acesta. Faceți clic pe
butonul
pentru a crea un bloc referitor la tratarea suprafeței și indicați o denumire
pentru tratamentul aplicat.
6. În continuare, indicați în tabelul Surface treatment (Tratarea suprafeței) identitatea
agenților de tratare a suprafeței, strat cu strat. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare)
pentru a crea un rând nou pentru fiecare strat. Aceasta va deschide o fereastră de dialog,
în care trebuie să indicați numărul stratului și să-i asociați o substanță de referință care să
descrie agentul de tratare a suprafeței aplicat, făcând clic pe butonul

.

7. Indicați natura stratului exterior, selectând una dintre opțiunile disponibile în lista din
câmpul External layer (Strat exterior). Indicați procentul din greutate care este
reprezentativ pentru nanoformă în câmpul Total fraction of core particle (Fracția totală a
particulei de bază). Această valoare reprezintă fracția masică a particulei de bază față de
masa totală a particulei cu suprafață tratată. Se pot atașa orice fel de informații
justificative, de exemplu ilustrații ale structurii particulei.
Trebuie reținut faptul că se pot crea mai multe blocuri de tratare a suprafeței în cadrul
aceleiași compoziții. Această situație apare în cazul în care există mai multe nanoforme cu
tratare similară a suprafeței, dar persoana care transmite dosarul a ajuns la concluzia că acest
fapt nu afectează identitatea chimică sau profilul de pericol al compoziției respective.
În cazul în care nanoformele substanței variază semnificativ din punct de vedere al formei, al
ariei suprafeței specifice sau al tratamentului aplicat pe suprafață, se creează fișe separate
pentru compoziție, pentru a reflecta aceste diferențe.
Pentru dosarele de înregistrare, nivelul de detaliere a tratării suprafeței nanoformelor va
depinde de modul în care solicitanții înregistrării au luat în considerare tratarea suprafeței
atunci când au cules/generat date pentru completarea cerințelor privind informațiile relevante
din anexele VII-X. Nu se anticipează că va fi indicat separat fiecare produs comercial în parte,
dar solicitantul înregistrării va grupa tratamentele în funcție de similaritatea chimică și de alți
parametri relevanți, stabiliți de solicitanți. Este o situație analogă cu indicarea compoziției
chimice propriu-zise, când nu se precizează compozițiile fiecărui produs comercial în parte.
Asocierea compozițiilor la informațiile privind pericolul în cazul în care înregistrarea
vizează mai multe profiluri de evoluție/pericol
Atunci când se indică mai multe compoziții în secțiunea 1.2, este important să se clarifice dacă
acestea corespund mai multor profiluri de evoluție/pericol (proprietăți ale substanței indicate în
secțiunile 2 și 4-7 ale dosarului IUCLID).
Dacă înregistrarea vizează mai multe profiluri de evoluție/pericol, pentru a indica în mod
transparent proprietățile diferitelor compoziții se recomandă insistent definirea entităților
pentru evaluare (a se vedea capitolul 9.3 Assessment entity (Entitate pentru evaluare)). În
plus, într-o astfel de situație, este important să se creeze asocierile relevante dintre diverse
fișe IUCLID, pentru a evidenția clar datele despre evoluție/pericol care sunt relevante pentru
fiecare compoziție. Pentru aceasta, trebuie să asociați la compoziție următoarele fișe:



o fișă privind clasificarea și etichetarea, în secțiunea 2.1;
un rezumat privind PBT, în secțiunea 2.3 (dacă este necesar un RSC);
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una sau mai multe fișe privind entitatea pentru evaluare, în secțiunea 0.4.

Pentru transmiterile în comun trebuie să se definească mai multe compoziții în dosarul
solicitantului principal, fiecare dintre ele fiind aplicabile pentru acele compoziții ale substanței
la entitatea juridică cu același profil de evoluție/pericol. Asocierile menționate mai sus trebuie
să fie făcute pentru compozițiile-limită.
Pentru transmiterile individuale, aceste asocieri trebuie să fie făcute pentru compozițiile
substanței la entitatea juridică.
Dacă o compoziție generată în timpul utilizării face parte dintr-un set de date privind
substanța, asocierile cu acesta se fac în mod similar cu cazurile de mai sus.

9.4.3.

Secțiunea 1.3 Identificatori

În această secțiune puteți insera identificatori ai diferitelor programe de reglementare. Această
secțiune ar trebui să fie utilizată în special pentru raportarea următorilor identificatori, dacă
sunt disponibili: numărul de înregistrare REACH, numărul de preînregistrare REACH, numărul
solicitării de informații conform REACH, numărul de înregistrare a notificării (NCD), numărul de
notificare conform CLP.
Pentru a introduce datele, trebuie să creați mai întâi o fișă nouă, făcând clic dreapta pe numele
secțiunii și selectând new fixed record (fișă nouă fixă).
1. Apăsați butonul Add (Adăugare) pentru a adăuga un nou identificator în tabelul Regulatory
programme identifiers (Identificatorii programului de reglementare).
2. În funcție de tipul transmiterii, selectați identificatorul corespunzător din lista de la
Regulatory programme (Program de reglementare).
3. Introduceți numărul relevant în câmpul ID.
4. Faceți clic pe OK și identificatorii programului de reglementare se vor afișa în tabel.
5. Dacă trebuie să furnizați mai mulți astfel de identificatori, repetați pașii anteriori pentru a
crea un rând nou.
6. Pentru a salva informațiile, faceți clic pe pictograma

9.4.4.

din meniul principal.

Secțiunea 1.4 Informații analitice

Secțiunea 1.4 este destinată includerii de informații analitice, de exemplu spectre sau
cromatograme, pentru a permite verificarea identității substanței dumneavoastră, inclusiv a
compozițiilor specificate în dosar. Tot aici se descriu metodele utilizate pentru generarea
acestor informații.
În această secțiune puteți crea mai multe fișe, pentru a include informațiile analitice pe care le
considerați suficiente pentru verificarea identității substanței. Pentru a crea o fișă nouă:
1. Faceți clic dreapta pe secțiunea 1.4 Analytical information din fila TOC (Cuprins), în panoul
de navigare din stânga ecranului.
2. Selectați din listă opțiunea New record (Fișă nouă).
3. Se creează o fișă nouă pentru raportarea informațiilor analitice.
Pentru a completa această secțiune, urmați pașii de mai jos:
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Metodele și rezultatele analizei:
Utilizați tabelul Analytical determination (Determinare analitică) pentru a furniza informațiile
analitice utilizate la verificarea identității substanței.
1. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare) și se va afișa o fereastră pop-up.
2. Completați informațiile referitoare la metodele și rezultatele analitice.
Pentru fiecare determinare analitică: introduceți scopul analizei în coloana Purpose of analysis,
selectați tipul analizei în coloana Analysis type [de exemplu, spectral (analiză spectrală) sau
chromatographic (analiză cromatografică)], completați Type of information provided cu tipul
informațiilor furnizate și menționați orice observații pe care le considerați relevante în coloana
Remarks (Observații). Pentru fiecare metodă, ar trebui să atașați fișierul care conține metoda
și rezultatul analizei. Dacă nu puteți să furnizați rezultate pentru tipul de analiză indicat,
selectați motivul din lista Rationale for no results (Argumentarea absenței rezultatelor) și
completați câmpul Justification (Justificare) cu explicația corespunzătoare. Rețineți că pentru
determinarea unui rezultat se pot indica mai multe tipuri de analiză.

În coloana referitoare la scopul analizei aveți opțiunea de a introduce valoarea identification
(identificare) sau quantification (cuantificare). Atât analizele efectuate în scop de
identificare, cât și cele realizate pentru cuantificare trebuie transmise, pentru a se putea
verifica compoziția substanței.
Valoarea identification (identificare) se folosește pentru orice analiză efectuată pentru a se
stabili identitatea constituenților prezenți în compoziția substanței, inclusiv a funcțiilor
chimice ale acestora. Analizele spectroscopice, cum sunt cele în spectrul UV (ultraviolet), IR
(infraroșu), RMN (rezonanță magnetică nucleară), MS (spectrometrie de masă) sau XRD
(difracție de raze X) reprezintă exemple de analize utilizate pentru identificare.
Valoarea quantification (cuantificare) se folosește pentru orice analiză efectuată pentru a se
stabili concentrația constituenților din compoziție. Analizele cromatografice, analizele
elementare, titrarea sunt exemple de analize utilizate pentru cuantificare.
Unele analize pot fi efectuate atât în scopul identificării, cât și al cuantificării.

Figura 6:

Determinarea analitică

3. Indicați dacă substanța este optic activă, selectând din listă valoarea corespunzătoare.
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4. Ori de câte ori este cazul, furnizați informații privind activitatea optică în câmpul Remarks
(Observații).

Figura 7:

Activitatea optică

Related composition(s) (Compoziții asociate):
5. Puteți realiza o asociere între informațiile analitice introduse și compoziția (Composition)
relevantă din secțiunea 1.2, făcând clic pe butonul Add (Adăugare). Această opțiune este
relevantă mai ales dacă ați indicat mai multe compoziții în secțiunea 1.2.

9.4.5.

Secțiunea 1.5 Joint submission (Transmitere în comun)

În această secțiune, indiferent dacă aveți rolul de solicitant principal sau de membru al unei
transmiteri în comun, aveți posibilitatea să indicați în câmpurile corespunzătoare, din rațiuni
administrative, denumirea și alte detalii privind transmiterea în comun la care se referă
substanța. Pentru a introduce aceste date, trebuie să creați mai întâi o fișă nouă.

9.4.6.

Secțiunea 1.7 Suppliers (Furnizori)

Dacă este bifată caseta Only representative (Reprezentat unic) în secțiunea 1.1 Identification
(Identificare), se recomandă să anexați documente care să ateste clar desemnarea
dumneavoastră ca reprezentant unic (de exemplu, o copie a scrisorii de numire expediate
importatorilor) în câmpul Assignment from non EU manufacturer (Numire de către un
producător din afara UE). În acest caz, vi se recomandă să indicați și lista cu numele
importatorilor pentru care este valabilă înregistrarea, în câmpul Other importers (Alți
importatori). Pentru a introduce datele, trebuie să creați o fișă nouă.

9.4.7.

Secțiunea 1.8 Recipients (Beneficiari)

Această secțiune trebuie completată doar pentru dosare de notificare PPORD. Puteți indica
identitatea tuturor clienților în activitatea PPORD, indicând numele și adresele lor. Pentru a
introduce datele, trebuie să creați o fișă nouă.

9.4.8.

Secțiunea 1.9 PPORD

Această secțiune trebuie completată doar pentru dosare de notificare PPORD. Înainte de a
crea un set de date pentru notificarea PPORD, trebuie să creați o fișă nouă și să completați
următoarele informații:
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1. Introduceți denumirea activităților PPORD pentru care întocmiți notificarea, în câmpul Name
(Denumire).
2. La rubrica Estimated quantity (Cantitate estimată), indicați cantitatea estimată a substanței
ce urmează să fie produsă, importată sau utilizată în cadrul producerii unui articol în scopul
PPORD, pentru anul calendaristic al notificării.
Această estimare poate fi făcută sub forma unei cantități exacte sau aproximative sau ca
interval cantitativ. În tot cazul, este important ca informațiile cantitative să fie cât mai
exacte posibil.
3. În câmpul Remarks (Observații) puteți furniza informații suplimentare pe care le considerați
relevante pentru dosarul de notificare PPORD, cum ar fi programul de cercetare și
dezvoltare sau alte informații relevante [precum informații legate de cerințele conforme cu
articolul 9 alineatul (4), furnizate ca urmare a unei decizii de solicitare de informații sau în
mod spontan].
4. Puteți să includeți într-un fișier atașat orice alte informații pe care le considerați relevante
pentru dosarul de notificare PPORD. De exemplu, puteți atașa un document care să justifice
cererea de prelungire a unei PPORD.

9.5.

Secțiunea 2 C&L and PBT assessment (C&E și evaluarea PBT)

În IUCLID, există două secțiuni pentru introducerea informațiilor privind clasificarea și
etichetarea: secțiunea 2.1 GHS și secțiunea 2.2 DSD – DPD. În plus, secțiunea 2.3 PBT
assessment (Evaluare PBT) vă va permite să înregistrați rezultatul evaluării PBT efectuate
conform Regulamentului REACH.
GHS este abrevierea pentru Sistemul armonizat global al Organizației Națiunilor Unite.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor
și a amestecurilor (Regulamentul CLP) introduce pe întreg teritoriul UE un sistem de
clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor chimice bazat pe GHS.
DSD este abrevierea pentru Directiva privind substanțele periculoase
(Directiva 67/548/CEE).
DPD înseamnă Directiva privind preparatele periculoase (Directiva 1999/45/CE).
Regulamentul CLP a înlocuit DSD și DPD printr-o abordare treptată. Mai multe informații
despre CLP sunt disponibile pe site-ul nostru, la adresa
http://echa.europa.eu/ro/regulations/clp.
Rețineți că, atunci când indicați pericolele, câmpurile din secțiunea Reason for no classification
(Motivul neclasificării) au ca valoare implicită Data lacking (Lipsă date). Pentru a indica o
categorie de pericol, selecția trebuie modificată, lăsând caseta goală, pentru a permite editarea
celorlalte câmpuri.

9.5.1.

Secțiunea 2.1 GHS

Folosiți această secțiune pentru a specifica informațiile despre clasificarea și etichetarea
substanței (C&E) care rezultă din aplicarea criteriilor Regulamentului CLP (1272/2008).
Pentru criteriile de clasificare, se recomandă să consultați anexa I la Regulamentul CLP, iar
pentru instrucțiuni mai detaliate privind aplicarea criteriilor de clasificare și etichetare – să
consultați ghidul disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-clp.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

41

42

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

Versiunea 1.0

În această secțiune puteți crea mai multe fișe, pentru a indica mai multe clasificări și
etichetări, corespunzătoare diferitelor compoziții și forme ale substanței. Rețineți că la crearea
unei fișe noi trebuie să completați toate câmpurile obligatorii.
Pentru a crea o fișă nouă:
1. Faceți clic dreapta pe secțiunea 2.1 GHS din fila TOC (Cuprins), în panoul de navigare din
stânga ecranului.
2. Selectați din listă opțiunea New record (Fișă nouă).
3. Se creează o fișă nouă pentru introducerea informațiilor legate de clasificare și etichetare.
Trebuie să respectați clasificarea armonizată și să nu modificați niciuna din clasele de pericol
sau diferențierile armonizate, cu excepția cazului în care dispuneți de date pe baza cărora se
aplică o clasificare mai strictă (clase de pericol și/sau diferențieri). Prin urmare, dacă pentru
substanța dumneavoastră există o clasificare armonizată în anumite clase de
pericol/diferențieri, pentru celelalte pericole trebuie să o clasificați pe baza datelor
disponibile care prezintă încredere și, după caz, să actualizați clasificarea armonizată
alegând o clasificare mai strictă.
Pentru a completa această secțiune, urmați pașii de mai jos:

General information (Informații generale):
1. Introduceți o denumire descriptivă pentru fișa GHS în câmpul Name (Denumire). Acest pas
este relevant în special atunci când se creează mai multe fișe GHS, pentru a le deosebi cu
ușurință.
2. Dacă transmiteți un dosar pentru o substanță care nu este clasificată, trebuie să bifați
caseta de validare Not classified (Neclasificată). În acest caz, nu trebuie să introduceți nicio
categorie de pericol sau frază de pericol în fișa GHS.
3. Selectați una sau mai multe compoziții în câmpul Related composition (Compoziție
asociată) pentru care este relevantă fișa GHS, făcând clic pe butonul Add (Adăugare).
Dacă aveți mai multe compoziții (mai multe fișe în secțiunea 1.2) și mai multe fișe GHS (adică
mai multe perechi clasificare și etichetare), atunci este obligatoriu să asociați fiecare fișă GHS
cu compoziția sau compozițiile corespunzătoare, cu ajutorul câmpului Related composition.
Se pot asocia mai multe compoziții cu aceeași fișă C&E, cu condiția să aibă aceeași clasificare.

Classification (Clasificare):
În acest bloc trebuie fie să selectați câte o categorie de pericol (Hazard category) și o frază de
pericol (Hazard statement) pentru fiecare clasă de pericol sau diferențiere, fie să completați
câmpul Reason for no classification (Motivul neclasificării).
Valoarea câmpului Reason for no classification trebuie selectată în conformitate cu următoarele
principii:


opțiunea data lacking (lipsă date) trebuie selectată dacă nu dețineți date relevante sau alte
informații adecvate și de încredere care să poată fi comparate cu criteriile de clasificare;
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opțiunea inconclusive (date neconcludente) trebuie selectată dacă dețineți date sau alte
informații care nu sunt de încredere (de exemplu, date de calitate slabă) sau dacă dețineți
mai multe rezultate sau informații echivoce din studiile existente. În astfel de cazuri,
datele/informațiile disponibile nu pot fi considerate o bază fermă în vederea clasificării;



opțiunea conclusive but not sufficient for classification (date concludente, dar insuficiente
pentru clasificare) trebuie selectată în cazurile în care substanța este testată printr-un
studiu de calitate ridicată sau sunt disponibile alte informații de înaltă calitate, iar pe baza
lor se ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite criteriile pentru clasificare.

Pentru fiecare clasificare sau fiecare motiv al neclasificării indicat în această secțiune trebuie
furnizată o justificare în câmpul Justification for (no) classification [Justificarea (ne)clasificării].
Acest câmp este disponibil în rezumatul privind efectul, pentru acele efecte specifice pentru
care se poate stabili o clasificare:
4.13

Inflamabilitate

4.14

Explozivitate

4.15

Proprietăți oxidante

6

Informații ecotoxicologice

7.2

Toxicitate acută

7.3

Iritare/corodare

7.4

Sensibilizare

7.5

Toxicitate la doză repetată

7.6

Toxicitate genetică

7.7

Carcinogenicitate

7.8

Toxicitate pentru reproducere

7.9.1 Neurotoxicitate
7.9.2 Imunotoxicitate.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

43

44

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

Versiunea 1.0

Rețineți că Regulamentul CLP prevede anumite derogări:
Dacă substanța este clasificată pentru anumite pericole fizice, ea nu mai trebuie clasificată
pentru anumite alte pericole. De exemplu: explozivii, peroxizii organici, substanțele și
amestecurile autoreactive, precum și solidele piroforice sau oxidante nu trebuie analizate din
perspectiva clasificării ca solide inflamabile, deoarece inflamabilitatea este un pericol
intrinsec în aceste clase.
Dacă substanța are o anumită stare fizică, de exemplu este un gaz, nu este necesar să fie
clasificată pentru pericole asociate doar cu alte stări fizice, de exemplu ca solid oxidant sau
coroziv pentru metale.
În cazul unor astfel de derogări de la clasificare, trebuie să selectați ca motiv al neclasificării
opțiunea conclusive, but not sufficient for classification (date concludente, dar insuficiente
pentru clasificare).
și interconexiuni:
Dacă o substanță este clasificată în categoria 1 în ceea ce privește corodarea pielii, riscul de
lezare gravă a ochilor este considerat implicit (dar nu și viceversa). În acest caz, substanța
trebuie să fie clasificată în categoria 1 în ceea ce privește lezarea gravă a ochilor.

Classification - Physical hazards (Clasificare - Pericole fizice):
4. Specificați categoria de pericol (Hazard category) (de exemplu, Expl. Div. 1.1) și fraza de
pericol (Hazard statement) (de exemplu, H201: Exploziv, pericol de explozie în masă) la
rubrica Physical hazards (Pericole fizice), alegând valorile corespunzătoare din listele de
selectare.
Regulamentul CLP pune în aplicare Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice (GHS). Cu toate acestea, în Regulamentul CLP nu au fost incluse toate
categoriile de pericol și frazele de pericol corespunzătoare din GHS. Prin urmare, când
completați câmpurile din secțiunea 2.1 GHS a IUCLID, rețineți că nu toate datele sunt
relevante pentru CLP (de exemplu, Lichide inflamabile/Lichid inflamabil 4/H227: Lichid
combustibil).

Classification - Health hazards (Clasificare - Pericole pentru sănătate):
5. Specificați categoria de pericol (Hazard category) (de exemplu, Acute Tox. 1) și fraza de
pericol (Hazard statement) (de exemplu, H300: Mortal în caz de înghițire) la rubrica Health
hazards (Pericole pentru sănătate), alegând valorile corespunzătoare din listele de
selectare.
La rubrica Reproductive toxicity (Toxicitate pentru reproducere), dacă dețineți date
concludente care vă permit să specificați natura efectelor de acest tip (adică afectarea
fertilității și/sau a fătului), trebuie să indicați acest lucru în câmpul Specific effect (Efect
specific), menționând și codurile corespunzătoare ale frazelor de pericol (Hazard statement)
suplimentare.
Următoarele coduri suplimentare sunt specificate la punctul 1.1.2.1.2 din anexa VI la
Regulamentul CLP:




H360F – Poate dăuna fertilității.
H360D – Poate dăuna fătului.
H360FD – Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului.
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H360Fd – Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.
H360Df – Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității.
H361f – Susceptibil de a dăuna fertilității.
H361d – Susceptibil de a dăuna fătului.
H361fd – Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

Pentru mai multe instrucțiuni despre selectarea acestor coduri, consultați Ghidul privind
aplicarea criteriilor CLP, disponibil la adresa: http://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-clp.
Câmpul Route of exposure (Cale de expunere) din secțiunea Reproductive toxicity (Toxicitate
pentru reproducere) trebuie completat doar dacă s-a demonstrat în mod concludent că nicio
altă cale de expunere nu cauzează pericolul respectiv. În secțiunea 13 trebuie să se anexeze
dovezi justificative (în afară de cazul în care sunt specificate deja în anexa VI la
Regulamentul CLP).

Figura 8:

Specificați natura și calea de expunere în cazul toxicității pentru
reproducere

La rubrica Carcinogenicity (Carcinogenicitate), dacă dețineți date concludente care vă permit
să specificați în mod explicit pericolul de carcinogenicitate prin inhalare (sau dacă acesta este
specificat în anexa VI la Regulamentul CLP), trebuie să includeți codul corespunzător frazei de
pericol suplimentare (H350) în câmpul de text liber de lângă câmpul Route of exposure (Cale
de expunere).
Calea de expunere pentru carcinogenicitate trebuie specificată doar dacă există probe
concludente că nicio altă cale de expunere nu cauzează pericolul respectiv. În secțiunea 13
trebuie să se anexeze dovezi justificative (în afară de cazul în care sunt specificate deja în
anexa VI la Regulamentul CLP).

Figura 9:

Specificați pericolul de carcinogenicitate prin inhalare
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6. La următoarele clase de pericol sau diferențieri: Specific target organ toxicity - single
exposure (STOT SE) [Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere
(STOT SE)] și Specific target organ toxicity - repeated exposure (STOT RE) [Toxicitate
asupra unui organ țintă specific – expunere repetată (STOT RE)], trebuie să completați fie
câmpurile Hazard category (Categorie de pericol), Hazard statement (Frază de pericol) și
Affected organs (Organe afectate), fie câmpul Reason for no classification (Motivul
neclasificării).
Din motive practice și deoarece clasificarea se referă la toxicitatea asupra unui organ țintă
specific, se recomandă să nu includeți mai mult de trei organe țintă principale. Dacă sunt
afectate mai multe organe țintă, se recomandă ca daunele sistemice generale să fie reflectate
prin expresia damage to organs (lezare a organelor).
Dacă nu se cunoaște organul afectat, indicați acest lucru menționând unknown (necunoscut) în
câmpul Affected organs (Organe afectate). Pentru aceste clase de pericol/diferențieri, dar și
pentru altele, se recomandă să indicați și calea de expunere în câmpul Route of exposure, dacă
este cazul.
Puteți să specificați mai multe STOT SE/STOT RE, făcând clic pe simbolul
blocuri suplimentare.

pentru a adăuga

Calea de expunere trebuie specificată doar dacă există probe concludente că nicio altă cale
de expunere nu cauzează pericolul respectiv. În secțiunea 13 trebuie să se anexeze dovezi
justificative (în afară de cazul în care sunt specificate deja în anexa VI la Regulamentul CLP).

Figura 10: Specificați organul afectat

Regulamentul CLP pune în aplicare Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice (GHS). Cu toate acestea, în Regulamentul CLP nu au fost incluse toate
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categoriile de pericol și frazele de pericol corespunzătoare din GHS. Prin urmare, atunci când
completați datele din secțiunea 2.1 GHS a IUCLID, rețineți că următoarele poziții din secțiunea
pericolelor pentru sănătate nu sunt relevante pentru CLP.

Clasă de pericol

Categorie de pericol

Frază de pericol

Toxicitate acută – orală

Toxicitate acută 5

H303

Toxicitate acută – dermică

Toxicitate acută 5

H313

Toxicitate acută – inhalare

Toxicitate acută 5

H333

Corodarea/iritarea pielii

Iritație cutanată ușoară 3

H316

Lezarea gravă a
ochilor/iritarea ochilor

Iritarea ochilor 2A

H320

Pericol prin aspirare

Toxicitate prin aspirare 2

Iritarea ochilor 2B
H305

Classification – Specific concentration limits (Clasificare – Limite de concentrație
specifice):
7. În cazul în care substanța dumneavoastră are limite de concentrație specifice (Specific
concentration limits) armonizate, trebuie să le specificați completând cel puțin unul din cele
două câmpuri care delimitează intervalul de concentrație Concentration range (%) și, în
plus, trebuie să indicați categoriile de pericol relevante la rubrica Hazard categories.
Puteți să specificați mai multe limite de concentrație făcând clic pe simbolul
pentru a adăuga blocuri suplimentare.
Dacă vă propuneți să stabiliți una sau mai multe limite de concentrație specifice cu respectarea
condiției stricte de la articolul 10 din Regulamentul CLP, trebuie să prezentați o justificare
științifică în secțiunea 13.
Pentru fiecare limită de concentrație specifică (SCL), trebuie să specificați:



un interval de concentrație (cel puțin unul din câmpurile care delimitează intervalul de
concentrație);
cel puțin o frază de pericol legată de SCL.

Figura 11: Limite de concentrație specifice
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Regulamentul CLP pune în aplicare Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice (GHS). Cu toate acestea, în Regulamentul CLP nu au fost incluse toate
categoriile de pericol și frazele de pericol corespunzătoare din GHS. Prin urmare, atunci când
completați datele din secțiunea 2.1 GHS a IUCLID, rețineți că următoarele categorii de pericol
de la rubrica Specific concentration limits nu sunt relevante pentru CLP.

Categorie de pericol
Lichid inflamabil 4
Toxicitate acută 5
Iritație cutanată ușoară 3
Iritarea ochilor 2A
Iritarea ochilor 2B
Toxicitate prin aspirare 2

Classification – Environmental hazards (Clasificare – Pericole pentru mediu):
8. Specificați categoria de pericol (Hazard category) (de exemplu, Aquatic Acute 1) și fraza de
pericol (Hazard statement) (de exemplu, H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic) la
rubrica Environmental hazards (Pericole pentru mediu), alegând valorile corespunzătoare
din listele de selectare.
Regulamentul CLP pune în aplicare Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice (GHS). Cu toate acestea, în Regulamentul CLP nu au fost incluse toate
categoriile de pericol și frazele de pericol corespunzătoare din GHS. Prin urmare, atunci când
completați datele din secțiunea 2.1 GHS a IUCLID, rețineți că următoarele poziții din secțiunea
pericolelor pentru mediu nu sunt relevante pentru CLP.

Clasă de pericol

Categorie de pericol

Frază de pericol

Periculos pentru mediul
acvatic

Aquatic Acute 2

H401

Aquatic Acute 3

H402

Dacă o substanță îndeplinește atât criteriul de încadrare în categoria Aquatic Acute 1, CÂT ȘI
criteriul de încadrare în categoria Aquatic Chronic 1 (sau în altă categorie) de periculozitate
pentru mediul acvatic:




selectați din lista aflată în câmpul Hazardous for the aquatic environment (acute / short
term) [Periculos pentru mediul acvatic (acut/termen scurt)] categoria Aquatic Acute 1
(Acvatic acut 1) și fraza de pericol H400;
selectați din lista aflată în câmpul Hazardous for the aquatic environment (long term)
[Periculos pentru mediul acvatic (termen lung)] categoria Aquatic Chronic 1 (Acvatic cronic
1) (sau categoria relevantă) și fraza de pericol H410 (sau fraza relevantă).

Atunci când o substanță este încadrată în categoria Aquatic Acute 1 și/sau Aquatic Chronic 1,
trebuie să i se aloce unul sau mai mulți factori multiplicatori (factori M). Acolo unde este
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relevant, se stabilesc factori M separați pentru pericolele acute și cele pe termen lung. Aceasta
înseamnă că pot exista doi factori M diferiți pentru aceeași substanță.
Dacă vă propuneți să stabiliți astfel de factori M, trebuie să prezentați o justificare științifică în
secțiunea 13.

Figura 12: Specificați pericolele pentru mediu

Labelling (Etichetare):
9. Specificați cuvântul de avertizare (Signal word) prin alegerea valorii corespunzătoare din
lista de selectare. Dacă substanței dumneavoastră nu i se aplică niciun cuvânt de
avertizare, trebuie să selectați din listă opțiunea No signal word (Niciun cuvânt de
avertizare).
10. Dacă este cazul, selectați o pictogramă de pericol (Hazard pictogram) din listă. Puteți să
selectați mai multe pictograme făcând clic pe

.

11. Trebuie să selectați cel puțin o frază de pericol (Hazard statement) din listă și să completați
câmpul Additional text (Text suplimentar) dacă este cazul, sau dacă substanței
dumneavoastră nu i se aplică nicio frază de pericol, trebuie să selectați opțiunea No hazard
statement (Nicio frază de pericol).
Puteți să specificați mai multe fraze de pericol pentru etichetare, făcând clic pe
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Figura 13: Etichetarea pentru secțiunea 2.1

Principiile de prioritate pentru pictogramele de pericol sunt prevăzute la articolul 26 din
Regulamentul CLP; de exemplu, dacă se aplică pictograma de pericol „GHS06”, pe etichetă nu
trebuie să apară pictograma de pericol „GHS07”. Pentru a asigura consecvența între secțiunile
referitoare la clasificare și la etichetare, consultați Regulamentul CLP și/sau Ghidul privind
aplicarea criteriilor CLP.
În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul CLP, unele fraze de pericol pot să nu fie
menționate pe etichetă, din motive de redundanță. Mai jos se prezintă câteva exemple. Pentru
mai multe informații, consultați Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP.

Clasificarea gradului de
pericol

Fraze de pericol asociate

Fraza de pericol asociată
care ar putea apărea pe
etichetă

Skin Corr. 1B și Eye Dam. 1

H314, H318

H314

Aquatic Acute 1 și Chronic 1

H400, H410

H410

Aquatic Acute 1 și Chronic 2

H400, H411

H410

Regulamentul CLP pune în aplicare Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a
substanțelor chimice (GHS). Cu toate acestea, în Regulamentul CLP nu au fost incluse toate
categoriile de pericol și frazele de pericol corespunzătoare din GHS. Prin urmare, atunci când
completați datele din secțiunea 2.1 GHS a IUCLID, rețineți că următoarele fraze de pericol
pentru etichetare nu sunt relevante pentru CLP.
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Frază de pericol [în secțiunea Labelling (Etichetare)]:
H227: Lichid combustibil
H303: Poate fi nociv în caz de înghițire
H305: Poate fi nociv în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii
H313: Poate fi nociv în contact cu pielea
H316: Provoacă iritarea ușoară a pielii
H320: Provoacă iritarea ochilor
H401: Toxic pentru mediul acvatic
H402: Nociv pentru mediul acvatic
H303+H313: Poate fi nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea
H303+H333: Poate fi nociv în caz de înghițire sau inhalare
H313+H333: Poate fi nociv în contact cu pielea sau prin inhalare
H303+H313+H333: Poate fi nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare
H315+H320: Provoacă iritarea pielii și a ochilor
12. Dacă este cazul, selectați o frază de precauție din lista Precautionary statements.
13. Dacă este cazul, specificați cerințele suplimentare privind etichetarea în secțiunea
Additional labelling requirements. Aici se regăsesc frazele de pericol suplimentare și
elementele de etichetare suplimentare care rezultă din aplicarea articolului 25 din
Regulamentul CLP. Consultați Regulamentul CLP și Ghidul CLP pentru mai multe informații
privind cerințele de etichetare suplimentare.

Notes (Note):
14. Dacă este cazul, puteți alege una sau mai multe note din lista de selectare.

9.5.1.1.

C&E în cadrul unei transmiteri în comun

Dosarele solicitantului principal și ale membrilor transmiterii în comun trebuie să fie clare și
transparente, astfel încât să se știe exact care clasificare corespunde fiecărei compoziții.
Dosarul solicitantului principal conține informații privind substanța înregistrată în mod colectiv,
și anume informații referitoare la proprietățile intrinsece ale substanței și clasificarea și
etichetarea rezultată, convenită de membri. Dosarul solicitantului principal conține și
compoziția sau compozițiile-limită ale substanței, evidențiind compozițiile și formele substanței
incluse în înregistrarea comună. Prin urmare, este de așteptat ca informațiile C&E din dosarul
solicitantului principal să fie asociate cu compoziția sau compozițiile-limită.
Atunci când secțiunea 2.1 conține mai multe fișe C&E, iar în secțiunea 1.2 există mai multe
compoziții (de orice tip), relațiile dintre ele trebuie să fie explicite, prin asocierea lor.
Dosarele unui membru al transmiterii în comun la care formele și compozițiile înregistrate de
membru se încadrează în compozițiile-limită ale dosarului solicitantului principal, fiind astfel
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acoperite de clasificarea convenită furnizată de solicitantul principal, nu trebuie să includă
informații despre clasificare și etichetare.
În unele situații, este posibil ca participanții la o transmitere în comun (membru sau solicitant
principal) să dorească să furnizeze informații privind clasificarea și etichetarea care nu sunt
conforme cu cele agreate de membri și furnizate în dosarul solicitantului principal pentru
substanța înregistrată în mod colectiv. În acest caz, partea care dorește să furnizeze informații
C&E diferite trebuie să le prevadă în propriul dosar, sub formă de informații neincluse în
transmiterea în comun (a se vedea capitolul 9.10.2 Informații neincluse în transmiterea în
comun pentru înregistrarea conform REACH) și să asocieze fiecare dintre fișele C&E cu
compoziția sau compozițiile specifice corespunzătoare. O asemenea compoziție ar fi de tipul
legal entity composition of the substance (compoziție a substanței la entitatea juridică), dacă
este vorba de o anumită compoziție produsă sau importată de solicitantul respectiv, dar
neacoperită de compoziția-limită a substanței. În anumite cazuri, poate fi și de tipul
composition of the substance generated upon use (compoziție a substanței generată în timpul
utilizării), dacă substanța nu este fabricată/importată, ci produsă ulterior, de exemplu prin
purificarea sau prelucrarea fizică a substanței.

9.5.2.

Secțiunea 2.2 DSD – DPD

După intrarea în vigoare a Regulamentului CLP (GHS) la 1 decembrie 2010, indicarea
informațiilor privind clasificarea în secțiunea 2.2, conform Directivei 67/548/CEE (DSD) este
opțională. Dacă includeți însă această secțiune în dosarul dumneavoastră, informațiile
conținute trebuie să fie complete. Pentru mai multe informații, consultați anexa 2 Prezentare
generală a verificării integralității efectuate de ECHA asupra dosarelor transmise la prezentul
manual.

9.5.3.

Secțiunea 2.3 PBT assessment (Evaluare PBT)

În această secțiune, toți solicitanții înregistrării care trebuie să efectueze o evaluare a
securității chimice (ESC) și să indice datele științifice relevante în raportul de securitate
chimică (RSC) trebuie să furnizeze o evaluare a proprietăților persistente, bioacumulative și
toxice (PBT) și foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) ale substanței [a se vedea
capitolul 9.9 Assessment reports (Rapoarte de evaluare)].
Fișa de studiu privind efectul pentru evaluarea PBT ( ) este locul unde se raportează
evaluarea proprietăților PBT ale substanței propriu-zise sau ale unui constituent sau grup de
constituenți sau produs de transformare, dacă este relevant. Pentru a transmite o evaluare
PBT pentru oricare dintre cazurile de mai sus, trebuie să se creeze o fișă nouă:
1. Faceți clic dreapta pe secțiunea 2.3. PBT assessment (Evaluare PBT) din fila TOC (Cuprins),
în panoul de navigare aflat în partea stângă a ecranului.
2. Selectați din listă opțiunea New record (Fișă nouă). Se creează o fișă nouă pentru indicarea
unei noi evaluări PBT.
Dacă aveți nevoie să creați mai multe fișe pentru mai mulți (un grup de) constituenți, mai
multe impurități sau mai mulți aditivi sau mai multe produse de transformare, trebuie să
repetați operațiunea.
Atunci când completați fișa de studiu privind efectul, asigurați-vă că există coerență între
concluziile indicate pentru fiecare proprietate individuală (P, B și T) și concluzia indicată pentru
substanța evaluată în fișă (sau pentru constituenții, grupul de constituenți sau produsul de
transformare evaluat). În cazul în care concluzia este că substanța nu este PBT, asigurați-vă că
există cel puțin justificarea faptului că unul dintre criterii nu este îndeplinit (de exemplu,
substanța nu este persistentă).
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În cazul în care nu se aplică evaluarea PBT pentru substanța în cauză (de exemplu, la
substanțe anorganice), nu trebuie creată o fișă de studiu privind efectul, dar trebuie indicat
acest lucru într-un rezumat privind efectul (vazi mai jos).
Concluzia finală privind evaluarea PBT este indicată și sintetizată în rezumatul privind efectul (
).
1. Faceți clic dreapta pe secțiunea 2.3. PBT assessment (Evaluare PBT) din fila TOC (Cuprins),
în panoul de navigare aflat în partea stângă a ecranului.
2. Selectați din listă opțiunea New summary (Rezumat nou). Se creează o fișă nouă pentru
indicarea unui nou rezumat privind PBT.
În rezumatul privind efectul, trebuie să selectați opțiunea corespunzătoare din lista PBT status
(Statut PBT). Dacă selectați opțiunea relevantă PBT assessment does not apply (Evaluarea PBT
nu este aplicabilă), trebuie să furnizați informațiile relevante în câmpul Justification
(Justificare).
În cazul în care selectați opțiunea the substance is PBT/vPvB (substanța este PBT/vPvB) sau
the substance is handled as if it were a PBT/vPvB substance (substanța este manipulată ca și
când ar fi o substanță PBT/vPvB), este important de reținut faptul că în etapa următoare a
evaluării PBT trebuie să caracterizați emisiile și să demonstrați minimizarea eliberărilor în
mediu în RSC. De asemenea, căile probabile prin care oamenii și mediul sunt expuși la
substanță trebuie să fie rezumate în câmpul Likely route of exposure (Calea probabilă de
expunere).
Asigurați-vă că în concluzia finală indicată în rezumatul privind studiul se ține cont de
concluziile pentru substanța în sine și este în concordanță cu acestea, pentru toți constituenții
sau produsele de transformare, dacă este relevant, care sunt indicate în fișa (fișele) de studiu
privind efectul.
Atunci când există compoziții diferite cu diferite statute PBT, se pot crea mai multe rezumate
privind PBT. Apoi trebuie să se facă o asociere între rezumatul privind PBT și fișa privind
compoziția, pentru a identifica în mod clar statutul PBT al diverselor compoziții (vezi și
secțiunea 9.4.2 referitoare la compoziție).
Secțiunea 2.3 PBT din IUCLID nu își propune să repete informațiile furnizate deja în alte
secțiuni IUCLID, prin urmare în câmpurile justificative pentru diverse criterii se poate face
referire la alte secțiuni.
În cazul unei transmiteri în comun, evaluarea PBT (fișe și rezumat) trebuie transmisă de
solicitantul principal al înregistrării în numele membrilor, cu excepția situației în care raportul
de securitate chimică nu este transmis de solicitantul principal în numele tuturor membrilor
transmiterii în comun sau al unora dintre aceștia. În acest caz, fiecare membru trebuie să
transmită propria evaluare PBT. Atunci când se transmit în dosarul solicitantului principal,
informațiile PBT trebuie să fie asociate cu compoziția sau compozițiile-limită.
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Figura 14: Asocierea rezumatului privind evaluarea PBT cu compoziția-limită în
dosarul solicitantului principal

Mai multe informații despre diferitele câmpuri ale acestei secțiuni sunt disponibile în sistemul
de asistență integrat în IUCLID.

9.6.

Secțiunea 3 Manufacture, use and exposure (Producere, utilizare
și expunere)

Acest capitol conține informații referitoare la modul de indicare într-un dosar IUCLID a
producerii și utilizărilor substanței, precum și a informațiilor privind condițiile de utilizare, astfel
cum se specifică la punctul 3 din anexa VI la Regulamentul REACH. Fiecare secțiune din IUCLID
este explicată într-un subcapitol separat, care include instrucțiuni practice.
La pregătirea unui dosar de notificare PPORD puteți să folosiți această secțiune pentru a
indica locurile (Sites) în care are loc activitatea notificatorului.

9.6.1.

Secțiunea 3.2 Estimated quantities (Cantități estimate)

Folosiți această secțiune pentru a introduce informații despre cantitatea produsă, importată și
utilizată ca atare sau în articole, care face obiectul înregistrării în cursul unui an calendaristic.
Pentru a introduce datele, trebuie să creați o fișă nouă pentru fiecare an calendaristic pe care
doriți să-l includeți în dosar.
Puteți consulta sistemul de asistență integrat în IUCLID, pentru mai multe informații privind
semnificația fiecărui câmp referitor la cantitate.
Dacă sunteți membru al unei transmiteri în comun pentru substanță, nu puteți să transmiteți
un dosar pentru un interval cantitativ mai mare decât intervalul cantitativ maxim al
transmiterii în comun (definit de șablonul dosarului solicitantului principal), cu excepția cazului
în care alegeți să nu participați la intervalul cantitativ al transmiterii în comun. Pentru a mări
intervalul cantitativ al transmiterii în comun, solicitantul principal al înregistrării trebuie să
actualizeze dosarul principal.
Cantitățile estimate indicate în secțiunea 3.2 trebuie să fie în concordanță cu cantitățile
indicate pentru fiecare utilizare în secțiunea 3.5 și cu cantitățile din antetul dosarului (intervale
cantitative), atât pentru cantitatea pentru care este necesară o înregistrare completă
(articolul 10), cât și pentru cantitatea înregistrată conform articolului 17/18. Mai multe
informații despre precizarea cantităților sunt disponibile în anexa 6 Prezentare generală a
câmpurilor referitoare la cantitate din IUCLID.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

9.6.1.1.

Data publicării: Septembrie 2016

Considerații speciale privind utilizările ca intermediar

Vă rugăm să rețineți că utilizarea intermediarilor pentru care nu se pot demonstra condițiile
strict controlate în sensul articolelor 17 și 18 din REACH trebuie indicată la fel ca orice altă
utilizare dintr-o înregistrare completă (articolul 10 din REACH), atât în secțiunea 3.2 din
IUCLID Estimated quantities (Cantități estimate), cât și în secțiunea 3.5 Use and exposure
information (Informații privind utilizarea și expunerea) și trebuie, de asemenea, avută în
vedere la evaluarea expunerii și la caracterizarea riscului din raportul de securitate chimică.
Prin urmare, în câmpurile Tonnage used as intermediate under strictly controlled conditions
(transported) [Cantitate utilizată ca intermediar în condiții strict controlate (transportat)] și
Tonnage used as intermediate strictly controlled conditions (on-site) [Cantitate utilizată ca
intermediar în condiții strict controlate (la locul de producere)] din secțiunea 3.2 din IUCLID
trebuie să se completeze doar cantitatea de intermediar utilizată în condițiile prevăzute la
articolele 17 și 18.
Dacă ați decis să includeți în același dosar atât utilizările pentru care este nevoie de o
înregistrare completă (articolul 10), cât și utilizările intermediarilor în condiții strict controlate
(articolele 17 și 18), este foarte important să se identifice în mod clar diferitele utilizări în
câmpul Registration/notification status for this use (Starea înregistrării/notificării privind
această utilizare). De asemenea, aveți obligația de a preciza cantitatea destinată utilizării ca
intermediar în secțiunea 3.2 din IUCLID și, în plus, vi se permite să excludeți din evaluarea
expunerii cantitatea de intermediar utilizată în condiții strict controlate. În capitolul 10 Crearea
unui dosar se explică mai multe aspecte care trebuie luate în considerare atunci când se
transmite un dosar care include utilizări ca intermediar și ca neintermediar.

9.6.1.2.

Considerații speciale privind utilizarea în cadrul PPORD

Dacă o parte din cantitate este utilizată în scop PPORD și este vizată de un dosar de
notificare PPORD, aceasta nu trebuie inclusă aici. În cazul în care nu este vizată de o
notificare PPORD, ea trebuie indicată ca parte a cantității totale produse sau importate și
inclusă în cantitatea utilizată la stabilirea cerințelor privind informațiile.

9.6.2.

Secțiunea 3.3 Locuri

În această secțiune, puteți să specificați informații despre locurile de producere și de utilizare a
substanței dumneavoastră.
Pentru a introduce datele, puteți să creați mai multe înregistrări. Fiecare dintre ele trebuie să
fie asociată cu unul dintre locurile entității juridice existente, prin butonul cu imaginea unor
zale

.

Enumerați toate locurile în care entitatea juridică produce sau utilizează substanța înregistrată.
Dacă locul de producere sau de utilizare al entității juridice nu este încă disponibil în inventar,
creați o entitate juridică nouă, făcând clic pe butonul New (Nouă) din fereastra de căutare.
Utilizările care se desfășoară la locul de producere pot fi specificate prin asocierea lor folosind
butonul Add (Adăugare) de la rubrica Manufacture / own use(s) (Producere / utilizare sau
utilizări proprii). Utilizările create anterior în secțiunea 3.5 sunt afișate și pot fi selectate.
Dacă în secțiunea 1.1, la rubrica Role in the supply chain (Rolul în lanțul de aprovizionare)
indicați faptul că aveți rol de producător (Manufacturer), trebuie să furnizați cel puțin un loc de
producere în această secțiune. În acest scop, trebuie să creați o fișă și, folosind câmpul
Related manufacture/own use (Producere/utilizare proprie asociată) să o asociați cu cel puțin o
utilizare în procesul de producție în secțiunea 3.5.1. În mod normal, pentru locurile de
producere se așteaptă ca țara locului să fie aceeași cu țara entității juridice care realizează
transmiterea.
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Figura 15: Asocierea utilizării în cadrul producerii cu locul de producere

De reținut că în IUCLID locurile de producere sunt conectate la entități juridice. În cazul în care
se modifică entitatea juridică în secțiunea 1.1 Identification (Identificare) din setul de date
privind substanța, orice loc sau locuri de producere asociate în secțiunea 3.3 care aparțineau
respectivei entități juridice vor fi eliminate din setul de date privind substanța. După
modificarea entității juridice în secțiunea 1.1, trebuie să accesați secțiunea 3.3 și să asociați
manual locurile de producere corespunzătoare noii entități juridice.

9.6.3.

Secțiunea 3.4 Information on mixtures (Informații privind
amestecurile)

Această secțiune poate fi utilizată pentru a introduce informații privind amestecurile care includ
substanța ce face obiectul înregistrării. Pentru a introduce datele, trebuie să creați o fișă nouă
pentru fiecare amestec pe care doriți să-l menționați. Apoi puteți să indicați informații privind
amestecul, cum ar fi denumirea comercială sau concentrația tipică a substanței în amestec.

9.6.4.

Secțiunea 3.5 Use and exposure information (Informații privind
utilizarea și expunerea)

Conform punctului 3.5 din anexa VI la Regulamentul REACH, solicitanții înregistrării trebuie să
prezinte o scurtă descriere generală a utilizării (utilizărilor) identificat(e). Informațiile privind
producerea și utilizarea substanței se introduc în această secțiune.
Pentru substanțele în cantități > 10 t/an care îndeplinesc criteriile de clasificare ca periculoase
sau care sunt considerate PBT/vPvB, trebuie transmisă la ECHA o evaluare a expunerii, ca
parte a documentului RSC [a se vedea capitolul 9.9 Assessment reports (Rapoarte de
evaluare)]. În această secțiune puteți să introduceți și informații privind evaluarea expunerii
pentru fiecare dintre utilizările identificate. Această opțiune va fi utilă în special în cazul în care
intenționați să demonstrați că utilizările și condițiile de utilizare ale substanței nu prezintă
niciun motiv de îngrijorare și, deci, nu ar fi necesare măsuri din partea autorităților.
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Informațiile privind utilizarea și expunerea (inclusiv cantitatea) sunt folosite de autorități
pentru a evalua necesarul de acțiuni de reglementare viitoare pentru o anumită substanță
conform REACH și pentru a susține stabilirea priorităților. Prin reflectarea corectă în dosarul de
înregistrare a informațiilor despre utilizare și expunere, se asigură faptul că luarea deciziilor
este bine fundamentată. ECHA vă recomandă să asigurați mai ales faptul că:





utilizările indicate reflectă situația dumneavoastră actuală pe piață (nu menționați utilizări
care au încetat și nici pe cele ale altor membri ai transmiterii în comun);
fiecare utilizare este atribuită corect etapei corespunzătoare din ciclul de viață;
ați furnizat informații despre cantitate, dacă sunt disponibile (în special cantitatea pentru
fiecare utilizare);
utilizările care beneficiază de un statut de reglementare specific (de exemplu, ca
intermediar), cele care au loc într-un număr limitat de locuri și cele care au loc în condiții
de izolare strictă sunt indicate conform explicațiilor de mai jos.
Rețineți că atunci când pentru efectuarea ESC se folosește Chesar, câmpurile din IUCLID
destinate informațiilor despre utilizare și expunere pot fi completate direct prin exportarea
din Chesar.

9.6.4.1.

Overview (Prezentare generală) (secțiunea 3.5.0)

În această secțiune puteți introduce informații despre utilizare și expunere care sunt relevante
pentru toate utilizările.
În cazul rar în care nu se indică nicio utilizare, selectați o justificare în câmpul Justification for
no uses reported (Justificare pentru neindicarea utilizărilor).
Dacă nu s-a efectuat nicio evaluare a expunerii pentru niciuna dintre utilizările indicate,
selectați justificarea în câmpul Justification for no exposure assessment (Justificare pentru
neevaluarea expunerii). Dacă procedați astfel, nu este nevoie să specificați acest lucru la
fiecare utilizare.
Rețineți că, dacă sunteți exceptat de la ESC în temeiul articolului 14 alineatul (2) din REACH
trebuie să indicați că nu s-a efectuat nicio evaluare și, cu toate acestea, este necesar să
furnizați o explicație în secțiunea 13 din IUCLID [a se vedea capitolul 9.9 Assessment reports
(Rapoarte de evaluare)].
În această secțiune puteți să indicați și cantitățile cumulate de substanță în fiecare dintre
următoarele etape ale ciclului de viață: Uses at industrial site (Utilizări în spații industriale),
Widespread uses by professional workers (Utilizări de către lucrători profesioniști, larg
răspândite), Consumer uses (Utilizări de către consumatori) sau Service life (Viață utilă).
Cantitatea totală pentru fiecare etapă a ciclului de viață poate fi relevantă în special dacă doriți
să demonstrați nivelul foarte scăzut al cantităților care ajung în utilizări larg răspândite și/sau
în articole. Cantitățile cumulate pot fi indicate aici sub formă de intervale exprimate în tone/an.
În cazul în care cantitatea cumulată reprezintă cantitatea de substanță la nivelul UE (nu doar
propria dumneavoastră cantitate), trebuie să bifați caseta de validare Cumulative EU tonnage
(Cantitate cumulată la nivelul UE). În câmpurile Details on cumulative tonnages (Detalii privind
cantitățile cumulate) se pot da detalii precum sursa valorilor indicate sau metodele utilizate
pentru estimarea volumelor.
În cazul în care sunt disponibile informații privind cantitatea pentru fiecare utilizare individuală,
se recomandă să le introduceți în câmpurile specifice disponibile în secțiunea 3.5, în loc să
indicați în această secțiune doar cantitatea cumulată.
Mai multe informații privind câmpurile în care se introduc informații despre cantitate se găsesc
în anexa 6 Prezentare generală a câmpurilor referitoare la cantitate din IUCLID.
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Indicarea utilizărilor și selectarea statutului de reglementare al
fiecărei utilizări (secțiunile 3.5.1-3.5.6)

Trebuie să descrieți utilizările identificate în secțiunile 3.5.1-3.5.6. Pentru fiecare utilizare,
trebuie să creați o fișă în secțiunea cu etapa corespunzătoare a ciclului de viață:







3.5.1. Manufacture (Producere);
3.5.2. Formulation or re-packing (Formulare sau reambalare);
3.5.3. Uses at industrial site (Utilizări în spații industriale);
3.5.4. Widespread uses by professional workers (Utilizări de către lucrători profesioniști,
larg răspândite);
3.5.5. Consumer uses (Utilizări de către consumatori);
3.5.6. Service life (Viață utilă).

În funcție de etapa ciclului de viață în care ați creat o fișă, se va afișa un set de câmpuri pentru
descrierea utilizării. Acest set include câmpuri generale (relevante pentru toate etapele ciclului
de viață) și câmpuri relevante doar pentru anumite etape ale ciclului de viață.
Prezentul manual IUCLID are rolul de a face o prezentare generală a informațiilor în această
secțiune; pentru explicații mai detaliate, consultați sistemul de asistență integrat în IUCLID,
unde se explică ce tip de informații trebuie completate în fiecare câmp.
Pentru a indica o utilizare nouă:
1. Faceți clic dreapta pe etapa relevantă a ciclului de viață în panoul de navigare din partea
stângă a ecranului, unde doriți să adăugați o nouă utilizare.
2. Selectați opțiunea New record (Fișă nouă) și indicați o denumire intuitivă pentru fișă, ca să
o puteți recunoaște ușor mai târziu. Această denumire poate fi identică cu denumirea
utilizării sau cel puțin în concordanță cu acesta.
3. Precizați o denumire a utilizării (use name) reprezentativă pentru utilizare; dacă se
efectuează o evaluare a expunerii, denumirea utilizării devine denumirea scenariului de
expunere în cadrul raportului de securitate chimică (RSC) și al scenariului de expunere
(SE).
4. Furnizați alte detalii în câmpul Further description of use (Descriere suplimentară a
utilizării), pentru a explica suplimentar procesul sau procesele implicate în utilizare sau
tipul de produs(e), în cazul unei utilizări de către consumatori.
5. Selectați din listă Registration/Notification status for the use (Starea înregistrării/notificării
privind utilizarea). Această selecție va determina tipul câmpurilor activate pentru
introducerea informațiilor. Câmpurile fără relevanță vor rămâne vizibile, dar vor apărea ca
needitabile.
Starea înregistrării/notificării poate fi:




use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported
>=10tonnes/year per registrant (utilizare înregistrată conform articolului 10 din REACH;
cantitate totală produsă/importată mai mare sau egală cu 10 tone/an pentru fiecare
solicitant al înregistrării). Pentru utilizarea în spații industriale, se poate specifica faptul că
utilizarea este as intermediate (ca intermediar) (a se vedea explicația în secțiunea
următoare);
use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported
<10tonnes/year per registrant (utilizare înregistrată conform articolului 10 din REACH;
cantitate totală produsă/importată sub 10 tone/an pentru fiecare solicitant al înregistrării).
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Pentru utilizarea în spații industriale, se poate specifica faptul că utilizarea este as
intermediate (ca intermediar) (a se vedea explicația în secțiunea următoare);
use registered according to REACH Article 17/18 (utilizare conform articolului 17/18 din
REACH).

În capitolele următoare se prezintă mai multe explicații privind câmpurile relevante pentru
aceste trei tipuri ale stării înregistrării.

Asocierea informațiilor privind utilizarea
Există o serie de relații (asocieri) între câmpuri care pot fi indicate într-un set de date IUCLID:
i) între utilizări și alte informații din dosar, respectiv compoziția și locul de producere/utilizare
și ii) între utilizări din diferite etape ale ciclului de viață.
i.

Asociere între utilizări și alte informații din dosar

Atunci când descrieți o utilizare, o puteți asocia cu o anumită compoziție, indicată în
secțiunea 1.2 din IUCLID, în tabelul Related composition(s) [Compoziție (compoziții) asociată
(asociate)]. Acest aspect poate fi relevant în special în cazul în care compoziția furnizată
pentru o anumită utilizare are un profil de pericol diferit de compozițiile din alte utilizări, de
exemplu majoritatea compozițiilor periculoase nu sunt furnizate pentru utilizări de către
consumatori.
De asemenea, puteți să asociați o utilizare cu unul dintre locurile de producere sau utilizare
enumerate în secțiunea 3.3 din IUCLID. (a se vedea capitolul 9.6.2 Sites (Locuri), pentru mai
multe informații).
ii. Asociere între utilizări din diferite etape ale ciclului de viață
Asocierile între utilizări se aplică în mai multe situații:


prima situație este atunci când o utilizare finală determină includerea substanței într-o
matrice; această utilizare trebuie să fie asociată cu perioada de viață utilă ulterioară
relevantă. Pentru a permite această asociere, selectați yes (da) din lista Subsequent
service life relevant for this use (Perioada de viață utilă ulterioară relevantă pentru această
utilizare), pentru a semnaliza cazurile în care substanța este inclusă într-un articol în timpul
utilizării. Apoi stabiliți o asociere cu utilizarea sau utilizările relevante descrise în
secțiunea 3.5.6 Service life (Viață utilă) după ce au fost create;



a doua situație este atunci când starea înregistrării/notificării (registration/notification
status) privind utilizarea într-un spațiu industrial a fost stabilită ca intermediate registered
under Article 17/18 (intermediar înregistrat conform articolului 17/18); este posibil să se
asocieze această utilizare cu fișele de utilizare din etape anterioare ale ciclului de viață care
au dus la această utilizare ca intermediar, de exemplu etapa de formulare. Pentru a
permite o astfel de asociere, trebuie să bifați caseta de validare Any precursor use(s)
[Orice utilizare (utilizări) ca precursor], apoi să alegeți utilizarea sau utilizările relevante,
așa cum se indică în figura de mai jos;



a treia situație este atunci când utilizarea este înregistrată conform articolului 10 și are un
anumit statut de reglementare (regulatory status), cu impact asupra utilizării solicitate și a
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informațiilor privind expunerea; de exemplu, evaluarea securității chimice a utilizărilor
cosmetice nu trebuie să abordeze problema sănătății umane. Statutul de reglementare al
unei utilizări într-un spațiu industrial, al unei utilizări de către lucrători profesioniști, și al
utilizărilor de către consumatori poate determina un anumit statut al utilizărilor în etapele
anterioare ale ciclului de viață care au condus la această utilizare, de exemplu formularea
utilizării cosmetice. Pentru a permite o astfel de asociere, trebuie să bifați caseta de
validare Any precursor use(s) [Orice utilizare (utilizări) ca precursor], apoi să alegeți
utilizarea sau utilizările relevante din etapele anterioare ale ciclului de viață. După
efectuarea asocierii, în utilizările asociate apare un câmp needitabil Name of subsequent
use (Denumirea utilizării ulterioare), cu statut de reglementare specific.

Figura 16: Indicarea utilizării sau utilizărilor ca precursor

9.6.4.3.

Descrierea utilizărilor substanțelor înregistrate conform
articolului 10, în cantități de minimum 10 t/an

Pentru utilizări din anumite etape ale ciclului de viață, puteți să selectați din listă un statut de
reglementare (Regulatory status), dacă este cazul, și să furnizați o justificare în câmpul
Explanation for the regulatory status (Explicație a statutului de reglementare). Dacă nu este
cazul, nu selectați nicio opțiune din lista Regulatory status (Statut de reglementare).
Pentru o utilizare într-un spațiu industrial, dacă starea înregistrării/notificării privind utilizarea
(registration/notification status for the use) are valoarea intermediate registered according to
REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported > = 10 tonnes/year (intermediar
înregistrat conform articolului 10 din REACH; cantitate totală produsă/importată mai mare sau
egală cu 10 tone/an), trebuie să confirmați statutul de intermediar, furnizând informații la
rubrica Relevant chemical reactions and reaction products (Reacții chimice și produse de
reacție relevante). Creați câte un bloc pentru fiecare reacție chimică în care este implicată
substanța ca intermediar. Apoi creați un bloc pentru fiecare produs sau reziduu care rezultă din
reacția chimică.
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Figura 17: Descrierea reacției chimice și a produselor de reacție

În câmpul Additional information on chemical reaction (Informații suplimentare privind reacția
chimică) se pot furniza informații suplimentare, de exemplu scheme sau structuri.
Descrierea mai detaliată a utilizării
O utilizare poate cuprinde una sau mai multe activități contributive care descriu procese,
sarcini sau operațiuni unitare. Astfel de activități contributive trebuie să fie definite din
perspectiva mediului și a sănătății umane. Fiecare utilizare trebuie să includă cel puțin o
tehnică/activitate contributivă pentru mediu (Contributing activity / technique for the
environment) și o tehnică/activitate contributivă pentru lucrători sau consumatori (Contributing
activity /technique for workers or consumers) (în funcție de etapa ciclului de viață căreia îi
aparține utilizarea. Fiecărei activități contributive trebuie să i se atribuie cel puțin un descriptor
al utilizării, de exemplu PROC, ERC.
Notă: o utilizare este caracterizată de obicei printr-o activitate contributivă (cu spectru mai
larg) pentru mediu și de un set de activități contributive pentru lucrători (definite prin sarcini)
sau pentru consumatori (definite prin tipuri de produse specifice).

Figura 18: Tehnici/activități contributive pentru mediu și lucrători
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Începeți descrierea utilizării adăugând blocuri (repetabile) de informații pentru fiecare
tehnică/activitate contributivă pentru mediu (Contributing activity / technique for the
environment):




indicați o denumire a activității/tehnicii (Name of the activity/technique), pentru a ușura
înțelegerea procesului, tehnicii, produsului sau articolului la care se referă activitatea
contributivă. Pot fi disponibile denumiri standard de la organizațiile sectoriale din aval, prin
inventare ale utilizărilor. În cazul în care se efectuează o evaluare a expunerii, această
denumire devine și denumirea scenariului contributiv (contributing scenario name);
selectați din listă o categorie corespunzătoare de eliberare în mediu [Environmental release
category (ERC)]. Sunt disponibile doar ERC pentru etapa ciclului de viață.

Atunci când descrieți o utilizare de către lucrători (worker use), completați descrierea utilizării
adăugând blocuri (repetabile) de informații pentru tehnica/activitatea contributivă pentru
lucrători Contributing activity / technique for worker):





indicați o denumire a activității/tehnicii (Name of the activity/technique), pentru a ușura
înțelegerea sarcinii sau etapei procesului realizate de lucrător. Pot fi disponibile denumiri
standard de la organizațiile sectoriale din aval, prin inventare ale utilizărilor. În cazul în
care se efectuează o evaluare a expunerii, această denumire devine și denumirea
scenariului contributiv (contributing scenario name);
selectați din listă o categorie de proces corespunzătoare [Process category (PROC)];
adăugați alte tehnici/activități contributive pentru lucrători (contributing activity/technique
for consumer), dacă este cazul. Notă: se poate atribui aceeași PROC mai multor activități.
În acest caz, denumirea activității contributive poate oferi informații specifice suplimentare.

Atunci când descrieți o utilizare de către consumatori (consumer use), completați descrierea
utilizării adăugând blocuri (repetabile) de informații pentru tehnica/activitatea contributivă
pentru consumatori Contributing activity / technique for consumer):






indicați o denumire a activității/tehnicii (Name of the activity/technique), pentru a ușura
înțelegerea tipului de produs utilizat de către consumator. Pot fi disponibile denumiri
standard de la organizațiile sectoriale din aval, prin inventare ale utilizărilor. În cazul în
care se efectuează o evaluare a expunerii, această denumire devine și denumirea
scenariului contributiv (contributing scenario name);
selectați din listă o categorie de produs corespunzătoare [Product category (PC)] (sau
categoria de articol corespunzătoare pentru viața utilă în cazul utilizării de către
consumatori);
adăugați alte tehnici /activități contributive pentru consumatori (contributing
activity/technique for consumer) dacă este cazul. Notă: se poate atribui aceeași PC mai
multor tipuri de produse sau subproduse. În acest caz, denumirea activității contributive
poate oferi informații specifice suplimentare.
Pentru mai multe informații privind descrierea unei utilizări și conceptele de activitate
contributivă și descriptori ai utilizării, consultați Ghidul privind descrierea utilizării (R.12) și
Partea D a Ghidului: Cadru pentru evaluarea expunerii, disponibilă la adresa
http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.

După definirea utilizării și a activităților sale contributive, trebuie să se adauge și alte detalii:
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furnizați mai multe informații despre piața pe care are loc utilizarea, selectând unul sau mai
mulți descriptori ai utilizării în câmpurile următoare, după caz: Product category used
(Categoria de produs utilizată), Sector of end use (Sectorul de utilizare finală). Aceste
informații pot fi obținute și de la organizațiile utilizatorilor din aval, prin inventarele
utilizării;
dacă substanța are o funcție tehnică specifică în timpul utilizării, selectați una sau mai
multe poziții din lista Technical function of the substance during use (Funcția tehnică a
substanței în timpul utilizării). Dacă substanța nu are o funcție tehnică specifică în timpul
utilizării respective, selectați No technical function (Fără funcție tehnică), care este pe
ultima poziție în listă;
selectați forma substanței furnizate pentru acea utilizare (substance supplied to this use in
form of): as such (ca atare) sau in a mixture (într-un amestec).

Notă: câmpurile pentru caracterizarea pieței [Product Category used (Categorie de produs
utilizată) (PC), Sector of end use (Sector de utilizare finală) (SU), Article Category (Categorie
de articol) (AC)], funcția tehnică a substanței în timpul utilizării, forma de furnizare și
relevanța perioadei de viață utilă ulterioară nu sunt disponibile pentru toate etapele ciclului de
viață, întrucât aceste informații nu sunt întotdeauna relevante pentru fiecare etapă; de
exemplu, sectorul de utilizare finală nu are relevanță pentru utilizările de către consumatori,
pentru că în acest caz „sectorul” este publicul larg.

Adăugarea informațiilor despre amploarea utilizării
Informațiile despre amploarea utilizării, cum ar fi cantitatea sau numărul locurilor în care se
utilizează substanța, oferă (împreună cu alte criterii12), indicii despre gradul de utilizare
dispersivă largă. De exemplu, este posibil ca utilizările cu cantități mici și/sau care au loc întrun număr mic de locuri să nu reprezinte o preocupare pentru autorități atunci când stabilesc
prioritatea substanțelor în vederea realizării unor examinări suplimentare sau a unor acțiuni de
reglementare. În același timp, informațiile despre cantitate constituie date de intrare pentru
evaluarea expunerii mediului.
Indicați cantitatea de substanță pentru această utilizare la rubrica tonnage of substance for
this use (tone/an) și furnizați explicații în cele două câmpuri asociate, permițând interpretarea
valorii cantității. Dacă valoarea reprezintă cantitatea de substanță la nivelul UE (nu doar
propria dumneavoastră cantitate), trebuie să bifați caseta de validare EU tonnage (Cantitate la
nivelul UE). În câmpurile Details on tonnages (Detalii privind cantitățile) se pot da detalii
precum sursa valorilor indicate sau metodele utilizate pentru estimarea volumelor.
Dacă utilizarea are loc într-un număr limitat de locuri din UE, bifați caseta de validare Limited
number of sites for this use (Număr limitat de locuri pentru această utilizare) și furnizați orice
justificare cu privire la motivul pentru limitare în câmpul Details on limited number of sites
(Detalii privind numărul limitat de locuri). Opțiunea este disponibilă doar în etapele ciclului de
viață „Formulare” și „Utilizări în spații industriale”.

Ghidul privind descrierea utilizării R.12 oferă explicații suplimentare despre conceptul de utilizare dispersivă largă:
http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
12
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Figura 19: Indicarea amplorii utilizării

Adăugarea de informații privind evaluarea expunerii aferente
În câmpul Related assessment (Evaluare aferentă) indicați dacă pentru această utilizare s-a
efectuat sau nu o evaluare a expunerii. Dacă da, selectați dintre opțiunile disponibile dacă
evaluarea:




face parte din RSC transmis de solicitantul principal al înregistrării în numele tuturor
cosolicitanților;
face parte din RSC transmis de solicitantul principal al înregistrării în numele tuturor
cosolicitanților, dar nu este relevant pentru solicitantul principal al înregistrării;
face parte doar din propriul dumneavoastră RSC, transmis împreună cu dosarul de
înregistrare.

Dacă nu se face nicio evaluare a expunerii pentru nicio utilizare, puteți să indicați acest lucru la
secțiunea 3.5.0. În caz contrar, trebuie să specificați Use not assessed (Utilizare neevaluată) în
câmpul Related assessment (Evaluare aferentă), pentru fiecare utilizare în parte.
Demonstrarea faptului că utilizarea are loc în condiții de strictă izolare
S-ar putea să doriți să demonstrați că utilizarea are loc în condiții de strictă izolare (use takes
place under rigorously contained conditions), ceea ce înseamnă că potențialul de expunere
este neglijabil. Acest lucru ar putea fi relevant pentru adaptarea cerințelor privind informațiile
sau pentru a convinge autoritățile că utilizarea nu reprezintă o preocupare prioritară pentru
acțiuni de reglementare. Dacă vă aflați în această situație, bifați casetele de validare relevante:



Rigorously contained system with strict control for manual interventions (Sistem de strictă
izolare, cu control strict al intervențiilor manuale);
Rigorously contained system with minimisation of release to the environment (Sistem de
strictă izolare, cu minimizarea eliberării în mediu).

Puteți să descrieți apoi mijloacele non-tehnice pentru controlul strict (non-technical means for
strict control) (măsuri care susțin punerea în aplicare a sistemului cu condiții controlate, legate
de aspecte non-tehnice, cum ar fi controale, monitorizări și proceduri de administrare).
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Figura 20: Indicarea faptului că o utilizare are loc în condiții de strictă izolare

Descrieți tehnologiile de minimizare a emisiilor (technologies to minimise emissions) și
mijloacele tehnice de izolare strictă (technical means for rigorous containment) în fiecare
scenariu contributiv, deoarece ele pot fi specifice fiecărei activități (vezi secțiunea de mai jos).
Informații specifice, relevante doar pentru utilizările din etapa de viață utilă a
ciclului de viață
Pentru utilizările indicate în secțiunea despre viața utilă (secțiunea 3.5.6), există următoarele
particularități:
 în câmpul Article used by (Articol utilizat de) trebuie să specificați dacă utilizarea descrie
utilizarea articolelor de către lucrători sau de către consumatori. În funcție de alegerea pe
care o faceți, se afișează câmpuri pentru descrierea utilizării cu opțiuni diferite, de exemplu
dacă articolul este utilizat de lucrători, descriptorul relevant al utilizării pentru activitatea
contributivă este PROC;
 de asemenea, trebuie să precizați dacă se intenționează eliberarea substanței din articole în
timpul utilizării (the substance is intended to be released from articles during the use). „Se
intenționează” înseamnă că eliberarea nu este doar previzibilă, ci și intenționată, pentru a
obține funcția tehnică a substanței în timpul utilizării.

9.6.4.4.

Furnizarea informațiilor despre expunere pentru substanțele
înregistrate conform articolului 10, în cantități mai mari de 10 t/an

Structura generală a informațiilor despre expunere
Dacă utilizarea face obiectul unei evaluări a expunerii, pentru fiecare activitate contributivă
se pot introduce informații despre condițiile de utilizare și estimările aferente privind
eliberarea/expunerea. Aceste informații trebuie să corespundă unei caracterizări a riscului care
duce la concluzia că riscurile rezultate din utilizare sunt controlate în mod adecvat.
Note:


Prezentul manual nu oferă asistență referitoare la modul de efectuare a unei evaluări a
securității chimice, ci pentru indicarea rezultatului acesteia. Pentru mai multe informații
despre RSC, consultați ghidul: http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidanceon-information-requirements-and-chemical-safety-assessment



Caracterizarea propriu-zisă a riscului, astfel cum este documentată în RSC, nu este
precizată în IUCLID.

Pentru fiecare utilizare există două file, denumite Contributing Scenarios (Scenarii
contributive):
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Contributing scenario for the environment (related to workers [consumers] activities)
{Scenariu contributiv pentru mediu [asociat cu activitățile lucrătorilor (consumatorilor)]},
pentru indicarea condițiilor de utilizare care determină eliberarea în mediu în timpul unei
utilizări de către lucrători (consumatori);
Contributing scenario for the workers [consumers] [Scenariu contributiv pentru lucrători
(consumatori)], pentru indicarea condițiilor de utilizare care determină expunerea directă a
lucrătorilor (consumatorilor).

Figura 21: File pentru indicarea scenariilor contributive pentru lucrători

Figura 22: File pentru indicarea scenariilor contributive pentru consumatori

Creați un scenariu contributiv pentru mediu [legat de activități ale lucrătorilor
(consumatorilor)] în fila relevantă. Faceți asocierea cu activitatea contributivă corespunzătoare
la care se referă acest scenariu contributiv, făcând clic pe butonul cu imaginea unor zale și
selectând una dintre activitățile contributive pentru mediu definite anterior.
Creați și un scenariu contributiv pentru lucrători (consumatori) în fila relevantă. Faceți
asocierea cu activitatea contributivă corespunzătoare la care se referă acest scenariu
contributiv, făcând clic pe butonul cu imaginea unor zale și selectând una dintre activitățile
contributive pentru lucrători (consumatori) definite anterior. Repetați operațiunea, pentru a
crea numărul de scenarii contributive necesare.

Fiecare scenariu contributiv are mai multe părți diferite: condițiile de utilizare (condiții de
exploatare sau măsuri de administrare a riscurilor), eliberările (în mediu) asociate și estimările
privind expunerea.

Figura 23: Structura scenariilor contributive pentru mediu

Figura 24: Structura scenariilor contributive pentru lucrători/consumatori

Câteva condiții de utilizare sunt predefinite (fixe), de exemplu Percentage (w/w) of substance
in the mixture/article [Procentul (din greutate) de substanță în amestec/articol] sau Place of
use (Locul de utilizare), astfel încât puteți să selectați doar dintre ele sau să inserați câteva
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valori relevante. În cazul în care există alte condiții de utilizare relevante de care aveți nevoie,
definiți-le chiar dumneavoastră sau indicați-le astfel cum este documentat în inventarele
utilizării specifice sectorului și/sau în instrumentele de estimare a expunerii aplicate.
Condițiile de utilizare sunt grupate în subtitluri fixe. Pentru mai multe explicații privind aceste
subtitluri, consultați Partea D a Ghidului: Cadru pentru evaluarea expunerii, disponibilă la
adresa http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.
În cazul în care condițiile predefinite sunt enumerate în cadrul unui subtitlu, există în general și
un câmp other conditions related to... (alte condiții legate de...), care vă permite să indicați
numărul necesar de condiții de utilizare relevante pentru evaluarea dumneavoastră. Pentru
aceasta, IUCLID vă pune la dispoziție blocuri de informații repetabile.

Figura 25: Exemplu de secțiune destinată menționării altor condiții de utilizare, care
nu pot fi indicate în altă parte

Pentru toate condițiile de utilizare (conditions of use) este disponibil un câmp adiacent
Additional details (Detalii suplimentare). Aici puteți introduce explicații care ajută destinatarul
dosarului (de exemplu, ECHA) să înțeleagă informațiile furnizate.
Pentru măsurile de administrare a riscurilor (adică acele condiții de utilizare menite să limiteze
eliberarea/expunerea), se pot indica eficacitatea măsurii (adică reducerea procentuală a
eliberării/expunerii) și calea de eliberare/expunere afectată de măsură și se pot furniza unele
explicații.

Figura 26: Indicarea eficacității unei măsuri pentru o anumită cale de expunere

Eliberarea în mediu și estimările corespunzătoare ale expunerii trebuie indicate pentru fiecare
cale de expunere și pentru fiecare compartiment expus. Pentru fiecare estimare trebuie
selectete metoda aplicată și instrumentul utilizat.
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Dacă o substanță are mai mulți constituenți, mai multe forme sau dacă în timpul utilizării apar
diverse produse de transformare, estimările privind eliberarea sau expunerea pot fi legate de
anumiți constituenți sau de anumite produse de transformare. Dacă este necesar, asociați setul
de date privind eliberarea și/sau expunerea cu o anumită entitate pentru evaluare [a se vedea
capitolul 9.3 Assessment entity (Entitate pentru evaluare)] prin câmpul Release [exposure]
related to [Eliberare (expunere) asociată cu].
Pentru mai multe informații privind evaluarea expunerii, consultați Ghidul cerințelor privind
informațiile și evaluarea securității chimice, partea D, la adresa
http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.
Secțiunile următoare explică mai detaliat modul de introducere a informațiilor privind
expunerea, cum ar fi condițiile de utilizare, eliberările sau estimările privind expunerea.
Condiții de utilizare care determină eliberarea în mediu
Notă: Tipul de condiții care determină eliberarea în mediu sunt diferite pentru lucrători și
pentru consumatori. De obicei, condițiile și măsurile tehnice și organizatorice care limitează
eliberările în mediu (technical and organisational conditions and measures) nu sunt disponibile
pentru utilizările de către consumatori. Același lucru este valabil pentru anumite condiții și
măsuri legate de tratarea biologică a apelor uzate (conditions and measures related to
biological sewage treatment). Prin urmare, subtitlurile sau condițiile predefinite
corespunzătoare nu sunt afișate pentru utilizări de către consumatori.
Indicarea caracteristicilor produsului/articolului (product/article characteristics) care au un
impact asupra eliberărilor în mediu. Informațiile care se raportează aici includ concentrația
substanței în produsul utilizat, concepția ambalajului care afectează eliberările etc. Creați câte
un bloc pentru fiecare dintre caracteristicile produsului (articolului), faceți o scurtă descriere în
câmpul corespunzător și furnizați orice detalii suplimentare în următorul câmp.
Precizați cantitățile utilizate, frecvența și durata de utilizare (amounts used, frequency and
duration of use): cantitatea utilizată zilnic (anual) la un loc de producere sau utilizare (Daily
[annual] use amount at a site) este cea mai mare cantitate de substanță utilizată într-o zi
(într-un an) la un loc generic (spațiu industrial sau oraș standard, cu 10 000 de locuitori,
pentru utilizări larg răspândite, de către lucrători sau consumatori). Împreună cu factorii de
emisie, aceste cantități determină rata de eliberare în mediul local (regional). Puteți indica și
numărul zilelor de emisie (Number of emission days). Rețineți că întotdeauna trebuie să
furnizați o explicație referitoare la modul în care numărul zilelor de emisie este luat în
considerate la evaluare.
Indicați condițiile și măsurile tehnice și organizatorice ( technical and organisational conditions
and measures) care limitează sau minimizează eliberările în mediu. Printre acestea se numără:
i) orice proiectare a procesului și/sau organizare care are impact asupra eliberărilor în mediu;
și ii) orice tratare a aerului evacuat, apelor reziduale sau deșeurilor înainte de eliberare, cu
excepția tratării biologice a apelor uzate (care este indicată într-o secțiune separată).
Dacă susțineți că utilizarea are loc în condiții strict controlate, prin bifarea casetei de validare
Rigorously contained system with minimisation of releases (Sistem cu condiții strict controlate,
cu minimizarea eliberărilor), trebuie să descrieți proiectarea procesului și măsurile integrate,
inclusiv condițiile controlate, în câmpul Technologies to minimise emissions (Tehnologii pentru
minimizarea emisiilor). Pentru a utiliza acest câmp, trebuie să faceți clic pe primul buton
.
În câmpul Additional information related to the technologies minimising emissions (Informații
suplimentare privind tehnologiile de minimizare a emisiilor) puteți să atașați un fișier (de
exemplu, pentru a indica schemele de proces).
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Figura 27: Indicarea tehnologiilor de minimizare a emisiilor

În caz contrar, adăugați informațiile în câmpul Other technical and organisational conditions
(Alte condiții tehnice și organizatorice). În acest bloc se poate indica orice măsură de control al
eliberărilor, cu excepția celor legate de tratarea biologică a apelor uzate, inclusiv eficacitatea
sa asupra uneia sau mai multor căi.
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Figura 28: Indicarea altor condiții tehnice și organizatorice

Indicați condițiile și măsurile legate de instalația de tratare biologică a apelor uzate (Conditions
and measures related to Biological Sewage treatment plant). În acest set de câmpuri
predefinite puteți să introduceți informații relevante provenite din evaluarea procesului de
tratare biologică a apelor uzate.
Indicați condițiile și măsurile legate de tratarea externă a deșeurilor (conditions and measures
related to external treatment of waste). Puteți furniza orice considerații specifice privind
operațiunile de tratare a deșeurilor, selectând dintre opțiunile din listă. Dacă proprietățile
substanței și/sau tiparul utilizării nu impun o anumită evaluare a etapei de viață ca deșeu,
selectați opțiunea no (nu) și explicați motivele la rubrica Details on waste treatment (Detalii
privind tratarea deșeurilor). Exemple de astfel de justificări sunt disponibile în Ghidul privind
evaluarea efectelor asupra mediului R.16, disponibil la adresa
http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment.
Indicați orice alte condiții de utilizare care afectează expunerea mediului (other conditions of
use affecting environmental exposure), care nu se încadrează în niciunul din subtitlurile fixe.
Această secțiune include două condiții predefinite: Place of use (Locul de utilizare) (interior sau
exterior, cu implicații asupra eliberării potențiale directe în sol sau în apă) și receiving surface
water flow rate (debitul de apă de suprafață receptoare), care poate fi stabilit la o valoare
specifică locului, dacă este relevant pentru evaluare.
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Eliberarea în mediu și expunerea
Indicați eliberările sub formă de deșeuri și în mediu (releases to waste and the environment)
prognozate sau măsurate pentru condițiile de utilizare menționate. În cazul în care o substanță
are mai mulți constituenți sau dacă în timpul utilizării formează produse de transformare,
eliberarea poate fi legată de anumiți constituenți sau anumite produse de transformare. Dacă
este relevant pentru evaluare, asociați setul de date privind eliberarea cu entitatea pentru
evaluare definită anterior, de care sunt legate eliberările, prin intermediul câmpului Release
related to (Eliberare asociată cu).
Indicați eliberarea în mediu (release to the environment) pentru fiecare cale de eliberare în
parte. Pentru început, selectați o cale de eliberare în câmpul Release from site to (Eliberare de
la locul de producere/utilizare în), apoi introduceți informațiile relevante în câmpurile
predefinite. Notă: Rubrica Release factor from site after on-site risk management (Factor de
eliberare din locul de producere/utilizare după administrarea locală a riscurilor) se referă la
eliberările înainte de tratarea biologică a apelor uzate (indiferent dacă aceasta se face la locul
de producere sau în instalațiile municipale de epurare). Repetați raportarea pentru fiecare cale
de eliberare relevantă.
Precizați eliberarea sub formă de deșeuri externe (release to external waste). Precizați factorul
de eliberare sub formă de deșeuri externe (release factor to external waste). Acesta reprezintă
procentul de cantitate utilizată care părăsește locul de producere sau de utilizare sub formă de
deșeuri destinate tratării externe (eliminare sau recuperare). Alături de celelalte informații,
această valoare este baza pentru determinarea necesității efectuării unei anumite evaluări a
etapei de viață ca deșeu.
Indicați expunerea mediului (exposure of the environment). În cazul în care o substanță are
mai mulți constituenți, mai multe forme sau dacă în timpul utilizării apar diverse produse de
transformare, asociați setul de date privind expunerea la entitatea pentru evaluare definită
anterior, de care este legată expunerea, prin intermediul câmpului Exposure related to
(Expunere asociată cu), conform explicațiilor pentru eliberare.
Indicați expunerea mediului (exposure to the environment) pentru fiecare compartiment în
parte. Pentru început, selectați compartimentul expus (Exposed compartment) de la rubrica
Predicted exposure concentration (Concentrație cu expunere previzibilă). Apoi introduceți
concentrația cu expunere previzibilă (predicted exposure concentration), selectați unitatea
(unit) corectă și furnizați informații referitoare la metoda de estimare a expunerii. Acestea pot
fi și sub formă de documente atașate, cum ar fi fișiere exportate din instrumente de estimare a
expunerii13. Pentru expunerea măsurată, trebuie să indicați în câmpurile relevante numărul
punctelor măsurate, abaterea standard și punctajele de încredere. Repetați raportarea pentru
fiecare compartiment relevant.
Indicați expunerea oamenilor prin mediu (Exposure to human via the environment). Atunci
când este relevant, asociați setul de date privind expunerea la entitatea pentru evaluare
definită anterior de care se leagă expunerea, prin intermediul câmpului Exposure related to
(Expunere asociată cu), la fel ca pentru expunerea mediului. Introduceți o valoare pentru
cantitatea ingerată zilnic prin consum de hrană ( daily intake via food consumption) și selectați
unitatea corespunzătoare. Pentru fiecare estimare trebuie selectată metoda aplicată sau
instrumentul utilizat.

Condiții de utilizare asociate cu activitățile lucrătorilor, care determină expunerea
umană
Indicați caracteristicile relevante ale produsului/articolului care au un impact asupra expunerii
lucrătorilor. Printre acestea se numără procentul de substanță în amestec/articol și forma fizică

13

Fișierele exportate din instrumentele de estimare a expunerii pot fi atașate și la secțiunea 13, dacă se referă la mai multe utilizări.
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a produsului utilizat în timpul activității contributive. Dacă amestecul utilizat este sub formă
solidă (solid), selectați gradul de prăfuire corespunzător. Notă: Forma produsului utilizat nu
este neapărat identică cu starea fizică a substanței rezultate din procesul de fabricație (de
exemplu, substanțele solide pot fi dizolvate sau dispersate în lichide). De asemenea, formele
se pot modifica în timpul utilizării și acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra
expunerii (de exemplu, măcinarea granulelor în pulbere).
Indicați cantitățile utilizate (sau conținute în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii
[amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure]. Aici se
include durata fiecărei activități contributive (în ore/zi), considerată pentru estimarea expunerii
și caracterizarea riscului. Dacă această durată este mai mică de opt ore, la rubrica further
details on duration of activity (detalii suplimentare despre durata activității) puteți specifica
dacă este nevoie de o durată mai mică pentru a controla riscurile pentru un lucrător.
Indicați condițiile și măsurile tehnice și organizatorice (technical and organisational conditions
and measures) care limitează sau minimizează expunerea lucrătorilor:




dacă susțineți că utilizarea are loc în condiții strict controlate [este bifată caseta de validare
Rigorously contained system with strict control for manual intervention (Sistem cu condiții
de strictă izolare, cu control strict al intervențiilor manuale)], trebuie să descrieți modul în
care echipamentele tehnice asigură condiții de strictă izolare. Indicați aceste informații în
câmpul Technical means for rigorous containment and strict control for manual intervention
(Mijloace tehnice de izolare strictă și control strict al intervențiilor manuale). În câmpul
Additional information related to the technical means for rigorous containment and strict
control for manual intervention (Informații suplimentare privind mijloacele tehnice de
izolare strictă și control strict al intervenției manuale) se poate atașa un fișier cu informații
justificative (de exemplu, scheme de proces);
în caz contrar, la rubrica Technical and organisational conditions and measures (Condiții și
măsuri tehnice și organizatorice) indicați orice proiectare a procesului sau controale tehnice
cu impact asupra expunerii lucrătorilor, de exemplu sistemul local de ventilație prin
aspirație, barierele tehnice pentru protecție cutanată etc. Tot aici trebuie descrise măsurile
organizatorice care vin în sprijinul punerii în aplicare a acestor măsuri tehnice, de exemplu
întreținerea echipamentului.

Indicați condițiile și măsurile referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății
(Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation), cum
ar fi echipamentul de protecție a căilor respiratorii sau echipamentul de protecție cutanată.
Trebuie descrise și măsurile organizatorice necesare pentru obținerea eficacității indicate
atunci când se utilizează echipament de protecție, de exemplu activitățile de instruire.
Indicați alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor (other conditions affecting workers
exposure). Acestea includ două condiții predefinite: locul de utilizare (The place of use)
(interior, exterior) și temperatura de exploatare (operating temperature).

Condiții de utilizare asociate cu activitățile consumatorilor, care determină
expunerea umană
Indicați caracteristicile produsului (articolului) [product (article) characteristics] care au un
impact asupra expunerii consumatorilor. Printre acestea se numără procentul de substanță în
amestec/articol și forma fizică a produsului utilizat în timpul activității contributive. Dacă
amestecul utilizat este sub formă solidă (solid), selectați gradul de prăfuire corespunzător.
Notă: Forma produsului utilizat nu este neapărat identică cu starea fizică a substanței rezultate
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din procesul de fabricație (de exemplu, substanțele solide pot fi dizolvate sau dispersate în
lichide).
Indicați cantitățile utilizate (sau conținute în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii
[amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure]. Poate fi
vorba de cantitatea de produs utilizat pentru fiecare eveniment, durata evenimentului care a
generat expunerea sau frecvența de utilizare.
Indicați informațiile și recomandările privind comportamentul pentru consumatori (Information
and behavioural advice for consumers), necesare pentru a se asigura utilizarea în condiții de
siguranță. De exemplu, aici se includ instrucțiuni privind utilizarea în siguranță și, în cazuri cu
adevărat excepționale, măsuri de protecție individuală.
Indicați alte condiții care afectează expunerea consumatorilor (other conditions affecting
consumers exposure). Poate for vorba de informații referitoare la locul de utilizare
(interior/exterior) sau de dimensiunea încăperii considerată în evaluare.
Expunerea lucrătorilor sau consumatorilor
Indicați expunerea lucrătorilor (exposure of workers) prognozată sau măsurată pentru
condițiile de utilizare menționate.
În cazul în care o substanță are mai mulți constituenți, mai multe forme sau dacă în timpul
utilizării formează diverse produse de transformare, expunerea poate fi legată de anumiți
constituenți sau de anumite produse de transformare. Dacă este relevant pentru evaluare,
asociați setul de date privind expunerea cu entitatea pentru evaluare definită anterior, de care
este legată expunerea, prin intermediul câmpului Exposure related to (Expunere asociată cu).
Indicați estimarea expunerii (exposure estimation) separat pentru fiecare tip de expunere
(type of exposure), prin crearea mai multor blocuri. Pentru început, selectați un tip de
expunere, introduceți estimarea expunerii (exposure estimate) și selectați unitatea (unit)
corectă și furnizați informații despre metoda/instrumentul utilizat pentru generarea estimării
expunerii.
Pentru estimările măsurate ale expunerii, trebuie să indicați în câmpurile relevante numărul
punctelor măsurate (number of measured points), abaterea standard (standard deviation) și
punctajele de încredere (reliability scores).

9.6.4.5.

Descrierea utilizărilor substanțelor înregistrate conform
articolului 10, în cantități sub 10 t/an

Pentru substanțele fabricate sau importate în cantități de până la 10 tone anual se aplică o
serie de aspecte specifice referitoare la introducerea informațiilor privind utilizarea și
expunerea. În rest, respectați explicația de la punctul de mai sus (Descrierea utilizărilor
substanțelor înregistrate conform articolului 10, în cantități de minimum 10 t/an).




Nu este necesar să indicați evaluarea aferentă (related assessment), întrucât pentru acest
interval cantitativ nu se cere evaluarea expunerii. Acest lucru trebuie indicat în
secțiunea 3.5.0, în câmpul Justification for no exposure assessment (Justificarea pentru
neevaluarea expunerii).
Puteți demonstra că o utilizare se desfășoară în condiții de izolare riguroasă prin
completarea celor trei câmpuri de text disponibile la descrierea utilizării: Description of
non-technical means for strict controls (Descrierea mijloacelor non-tehnice pentru controale
stricte), Technologies to minimise emissions (Tehnologii pentru minimizarea emisiilor),
Technical means for rigorous containment and strict control for manual intervention
(Mijloace tehnice pentru izolarea riguroasă și controlul strict al intervenției manuale). Acest
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lucru poate fi relevant pentru a convinge autoritățile că utilizarea nu este preocupare
prioritară pentru acțiunile de reglementare.
Pentru a declara faptul că expunerea prin intermediul uneia sau mai multor căi de
eliberare/expunere nu este semnificativă, este disponibil un set de câmpuri specifice pentru
acest interval cantitativ: Insignificant exposure via the following route (Expunere
nesemnificativă pe următoarea cale) și Insignificant release via the following route
(Eliberare nesemnificativă pe următoarea cale). Aceste câmpuri pot fi folosite atunci când o
substanță nu este utilizată în condiții de izolare riguroasă, însă considerați totuși că
expunerea este neglijabilă din alte motive, sau pentru a cuantifica eliberările reziduale în
cazul utilizării în condiții de izolare riguroasă. În acest caz, selectați calea sau căile pentru
care se preconizează o expunere (sau eliberare) nesemnificativă pentru această utilizare.
În câmpul următor oferiți explicații care să justifice selecția.

9.6.4.6.

Descrierea utilizărilor intermediarilor înregistrați conform
articolului 17/18

Conform Regulamentului REACH, un intermediar este o substanță produsă/importată în
vederea unei transformări chimice și consumată în cadrul acesteia, în scopul transformării
într-o altă substanță. Intermediarii care sunt produși și utilizați în condiții strict controlate pot
beneficia de un regim de înregistrare special, descris la articolele 17 și 18 din REACH.
Pentru utilizările la care starea înregistrării/notificării privind utilizarea este
Registration/Notification status for the use registered according to REACH Article 17/18
(utilizare înregistrată conform articolului 17/18 din REACH), trebuie să se ofere informații atât
pentru justificarea statutului de intermediar (detalii privind reacțiile chimice și produsele de
reacție), cât și pentru justificarea condițiilor strict controlate.
Rețineți că puteți menționa statutul de intermediar doar la utilizările substanței înregistrate din
acele cicluri de viață care descriu producerea (dacă înregistrarea dumneavoastră se referă la
producerea substanței intermediare), formularea sau reambalarea intermediarului (dacă are
loc o astfel de activitate) și procesul chimic în care substanța este transformată într-o altă
substanță. Aceste utilizări ar trebui raportate în următoarele secțiuni IUCLID:
3.5.1. Manufacture (Producere);
3.5.2. Formulation or re-packing (Formulare sau reambalare);
3.5.3. Uses at industrial site (Utilizări în spații industriale).
În plus, pentru utilizările în spații industriale apare o casetă de validare care vă permite să
aduceți precizări suplimentare privind tipul de înregistrare a intermediarului. Bifați caseta de
validare dacă utilizarea este Use as on-site isolated intermediate registered according to
REACH Article 17(3) [Utilizare ca intermediar izolat la locul de producere în conformitate cu
articolul 17 alineatul (3) din REACH]. Acest lucru este important, întrucât intermediarii izolați la
locul de producere sunt exceptați de la evaluare și autorizare.
1. Confirmați statutul de intermediar furnizând informații în secțiunea Relevant chemical
reactions and reaction products (Reacții chimice și produse de reacție relevante). Creați
câte un bloc pentru fiecare reacție chimică în care substanța este implicată ca intermediar,
făcând clic pe

.

2. De asemenea, creați câte un bloc pentru fiecare produs sau reziduu care rezultă din reacția
chimică. În câmpul Additional information on chemical reaction (Informații suplimentare
privind reacția chimică) se pot anexa informații suplimentare, de exemplu scheme sau
structuri.
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Figura 29: Descrierea reacției chimice și a produselor de reacție

3. Pentru toate utilizările înregistrate în conformitate cu articolul 17/18, puteți defini
activități/tehnici contributive pentru lucrători (contributing activities/techniques for
workers). Aceasta include găsirea unei denumiri intuitive pentru activitate și atribuirea unei
categorii de proces (PROC) corespunzătoare.

Figura 30: Definirea activităților/tehnicilor contributive pentru lucrători

4. De asemenea, puteți preciza sectorul industrial [sector of end use (sector de utilizare
finală)] în care este folosit intermediarul.
Notă: În mod obișnuit, acesta ar trebui să fie un sector în care are loc fabricarea de substanțe.
În caz contrar, verificați dacă substanța dumneavoastră îndeplinește cu adevărat criteriile
pentru a fi considerată intermediar conform REACH.
5. Selectați dacă substanța este furnizată pentru această utilizare (substance is supplied to
this use) ca atare sau într-un amestec.
6. Cuantificați cantitatea de substanță destinată acestei utilizări (tonnage of substance for this
use) și oferiți explicații, în câmpul corespunzător, care să permită interpretarea cifrei
aferente cantității. În cazul în care cantitatea reprezintă cantitatea de substanță la nivelul
UE (și nu doar cantitatea dumneavoastră proprie), trebuie să bifați caseta de validare
corespunzătoare cantității la nivelul UE (EU tonnage). Se pot da detalii, cum ar fi sursa
valorilor introduse sau metodele utilizate pentru estimarea cantităților, în câmpurile Details
on tonnages (Detalii despre cantități).
7. În continuare, trebuie să descrieți condițiile strict controlate atât în ceea ce privește
condițiile la locul de muncă, cât și condițiile legate de eliberarea în mediu. Aceste informații
trebuie furnizate în secțiunea Use takes place under rigorously contained conditions
(Utilizarea are loc în condiții de izolare riguroasă). Furnizați descrierile respective în câmpul
Technical means for rigorous containment including strict control for manual intervention
(Mijloace tehnice pentru izolarea riguroasă, inclusiv controlul strict al intervenției manuale),
la nivel de etapă de proces sau de sarcină.
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În casetele de text aveți posibilitatea să furnizați informații suplimentare (additional
information) în sprijinul descrierii (de exemplu, diagrame, scheme ale proceselor). Puteți
anexa documente în câmpul Additional information on the conditions of strict control
(Informații suplimentare privind condițiile de control strict), aflat sub Contributing activities
for workers (Activități contributive pentru lucrători).
8. În sfârșit, ar trebui să furnizați datele de contact ale utilizatorilor din aval (contact details of
the downstream users) care v-au confirmat utilizarea ca intermediar în condiții strict
controlate în conformitate cu articolul 18 alineatul (4), cu excepția cazului în care ați
descris deja utilizările și condițiile lor de utilizare în câmpurile următoare:



Chemical reactions and reaction products (Reacții chimice și produse de reacție);
Uses take place under rigorously contained conditions (Utilizarea se desfășoară în condiții
de izolare riguroasă).
Pentru informații suplimentare privind înregistrarea intermediarilor, consultați ghidul practic
„Evaluarea utilizării unei substanțe ca intermediar în condiții strict controlate și raportarea
informațiilor pentru înregistrarea intermediarilor în IUCLID”, disponibil la adresa
http://echa.europa.eu/ro/practical-guides.

9.6.5.

Secțiunea 3.6 Uses advised against (Utilizări contraindicate)

Conform punctului 3.7 din anexa VI la Regulamentul REACH, solicitanții înregistrării trebuie să
prezinte informații cu privire la utilizările lor contraindicate.
Dacă nu au fost identificate utilizări contraindicate, nu trebuie să introduceți nicio informație în
această secțiune.
Dacă ați identificat o utilizare sau utilizări contraindicate, trebuie să adăugați câte o fișă pentru
fiecare utilizare contraindicată în subsecțiunile corespunzătoare diferitelor etape ale ciclului de
viață:






3.6.1 Formulation or re-packing advised against (Formulare sau reambalare
contraindicată);
3.6.2 Uses at industrial sites advised against (Utilizări contraindicate în spații industriale);
3.6.3 Widespread uses by professional workers advised against (Utilizări larg răspândite de
către lucrători profesioniști contraindicate);
3.6.4 Consumer uses advised against (Utilizări de către consumatori contraindicate);
3.6.5 Service life advised against (Contraindicații privind viața utilă).

Câmpurile din această secțiune sunt asemănătoare cu cele descrise mai sus pentru alte
utilizări, însă numărul câmpurilor pentru precizarea utilizărilor din această secțiune este mai
mic. Pentru asistență, consultați explicațiile de mai sus și textul de ajutor din IUCLID.
Solicitanții înregistrării trebuie să raporteze și justificarea motivului pentru care utilizarea sau
utilizările sunt contraindicate. Furnizați această justificare în câmpul de observații, pentru
fiecare utilizare. Pot fi adăugate detalii suplimentare în panoul de informații de mai jos.
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Figura 31: Adăugarea mai multor informații privind utilizările contraindicate

9.6.6.

Secțiunea 3.7 Environmental assessment from aggregated sources
(Evaluare de mediu din surse agregate)

Această secțiune este destinată raportării expunerilor agregate din diferite etape ale ciclului de
viață. Expunerea regională constă din expunerea de fond care ține cont de toate sursele, adică
toate utilizările din toate etapele ciclului de viață. Expunerea larg răspândită combinată se
referă la o concentrație cu expunere previzibilă într-un mediu local (oraș standard), când se
ține cont de eliberările provenite de la toate utilizările larg răspândite, adică utilizările de către
consumatori și utilizările larg răspândite de către lucrătorii profesioniști, precum și de durata
de viață utilă. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul R16.
Trebuie să creați o fișă pentru introducerea acestor informații. Este posibil să fie necesară
crearea mai multor fișe în următoarele situații:




Ați creat entități pentru evaluare în scopul evaluării dumneavoastră (a se vedea
secțiunea 9.3). În acest caz, faceți trimitere la entitatea pentru evaluare relevantă în
câmpul Exposure related to (select an assessment entity if relevant) [Expunere legată de
(selectați o entitate pentru evaluare, dacă este cazul];
Sunteți solicitantul principal și transmiteți două RSC: un RSC comun care acoperă partea de
utilizări din înregistrarea comună și un RSC pentru utilizările proprii care nu sunt acoperite
de RSC comun. În acest caz, selectați dacă valorile corespund RSC propriu sau RSC comun
în câmpul Exposure related to (select a CSA type if relevant) [Expunere legată de (selectați
un tip de RSC, dacă este cazul].

Indicați eliberările totale în apă, în aer și în sol. Acestea corespund eliberărilor provenite de la
toate utilizările la nivel regional, înainte de a se aplica tratarea biologică a apelor uzate,
deoarece aceasta corespunde unui rezultat standard al evaluării de mediu când se folosește
instrumentul de estimare a eliberării EUSES.
După aceea, indicați în câmpurile următoare concentrațiile cu expunere previzibilă (CEP) la
nivel regional pentru fiecare compartiment. Indicați, pentru fiecare CEP, metoda care a fost
utilizată pentru estimarea acestei valori.
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La sfârșit, indicați CEP-urile pentru apă și sol obținute la combinarea eliberărilor locale
provenite de la toate utilizările larg răspândite.

9.7.

Secțiunile 4, 5, 6, 7 și 8 – Secțiuni privind efectele

Acest capitol prezintă cele mai relevante aspecte ale completării secțiunilor 4-8. Aici veți găsi
instrucțiuni de introducere a informațiilor pentru studiile științifice realizate în conformitate cu
anexele VII-X (și adaptările acestora conform anexei XI) la Regulamentul REACH, în
secțiunile 4-8 din IUCLID:






Secțiunea
Secțiunea
Secțiunea
Secțiunea
Secțiunea

4
5
6
7
8

Physico-chemical properties (Proprietăți fizico-chimice);
Environmental fate and pathways (Evoluția în mediu și căi de contaminare);
Ecotoxicological information (Informații ecotoxicologice);
Toxicological information (Informații toxicologice);
Analytical methods (Metode analitice).

Informații suplimentare


Pentru îndrumări suplimentare privind diferitele câmpuri și secțiuni din IUCLID, accesați
sistemul de asistență integrat în IUCLID prin apăsarea tastei F1 într-un câmp IUCLID,
ceea ce vă va permite:
i.

să citiți textul de ajutor specific câmpului respectiv, care explică modul de
utilizare a fiecărui câmp;

ii. să găsiți informații privind diferitele funcții ale IUCLID care au legătură cu
aceste secțiuni, cum ar fi referințe bibliografice și inventare ale materialelor de
testare.


Pentru a vedea cerințele privind efectele pentru anexele la REACH (interval cantitativ) și
informațiile verificate în cursul verificării integralității, consultați anexele „Prezentare
generală a verificării integralității efectuate de ECHA asupra dosarelor transmise” și
„Prezentare generală a efectelor și cerințelor privind informațiile” din acest manual.



În plus, găsiți o descriere detaliată a cerințelor privind informațiile conform REACH în:
i.

Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice:
(http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment);

ii. Ghiduri practice: (http://echa.europa.eu/ro/practical-guides).

9.7.1.

Concepte

REACH prevede că dosarul de înregistrare trebuie să conțină, sub formă de rezumate ale
studiilor sau rezumate detaliate ale studiilor, informațiile fizico-chimice, ecotoxicologice și
toxicologice care rezultă din aplicarea anexelor VII-X, precum și toate informațiile relevante
disponibile. În IUCLID, rezumatele (detaliate) ale studiilor sunt raportate în formate electronice
numite fișe de studiu privind efectul, care au la bază modele armonizate elaborate de OCDE. În
cuprinsul prezentului capitol se vor utiliza următoarele concepte:
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Robust study summary (RSS) [Rezumat detaliat al studiului (RDS)]14
Un rezumat detaliat al unui studiu este un rezumat detaliat al obiectivelor, metodelor,
rezultatelor și concluziilor raportului complet al studiului respectiv, care furnizează suficiente
informații pentru a permite o
evaluare independentă a studiului, minimizând astfel necesitatea de a consulta raportul
complet al studiului.
Study summary (Rezumat al studiului)15
Un rezumat al unui studiu este un rezumat al obiectivelor, metodelor, rezultatelor și
concluziilor raportului complet al studiului respectiv, care furnizează suficiente informații
pentru a putea face o evaluare a relevanței studiului.

Endpoint study record (Fișă de studiu privind efectul)
O fișă de studiu privind efectul este un document IUCLID care păstrează informații provenite
dintr-un rezumat simplu sau detaliat al unui studiu sau care propune un test sau renunță la un
anumit test.

Endpoint summary (Rezumat privind efectul)
Un rezumat al efectului este documentul IUCLID care sintetizează informațiile din fișele de
studiu privind efectul, în vederea unei evaluări a tuturor datelor compilate într-o anumită
secțiune privind efectul.

9.7.2.

Completarea fișelor de studiu privind efectele

Fișele de studiu privind efectele din IUCLID oferă o modalitate structurată de completare a
informațiilor pentru fiecare efect. În funcție de abordarea aleasă pentru îndeplinirea cerințelor
privind informațiile impuse de anexele VII-X la REACH și de datele disponibile, pot fi relevante
diferite părți ale fișei de studiu privind efectul. Ca punct de plecare, se pot identifica trei tipuri
de abordări:
Study, including alternative methods (Studiu, inclusiv metode alternative): Cerința privind
informațiile este îndeplinită printr-unul sau mai multe rezumate ale studiului sau unul sau mai
multe rezumate detaliate ale studiului care, direct sau indirect (prin intermediul unei adaptări),
furnizează informații privind efectul.
Testing proposal (Propunere de testare): Pentru studiile impuse de anexele IX și X la REACH,
trebuie să se transmită o propunere de testare dacă nu este disponibil un rezultat valabil al
testării. Ori de câte ori se transmit propuneri de testare pe animale vertebrate, trebuie
indicate considerentele pentru adaptări, în conformitate cu coloana 2 din anexele la REACH
referitoare la cerințele privind informațiile și cu anexa XI, pentru a demonstra că testarea pe
animale este avută în vedere ca ultimă opțiune.
Data waiving (Renunțare la date): Pentru studiile la care s-a renunțat, în conformitate cu
regulile specifice pentru adaptare din anexele VII-X sau cu principiile din anexa XI. De obicei,
renunțarea la date se referă la o proprietate a unei substanțe sau la informațiile privind
utilizarea sa și expunerea la aceasta, care trebuie demonstrate în aceeași secțiune sau înaltă
secțiune a dosarului de înregistrare.

14
15

Articolul 3 punctul 28 din REACH.
Articolul 3 punctul 29 din REACH.
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Fiecare cerință privind informațiile trebuie îndeplinită printr-una din abordările de mai sus. În
Tabelul 2 se prezintă părțile relevante din fișa de studiu privind efectul care trebuie completate
pentru fiecare abordare.
Fiecare fișă de studiu privind efectul trebuie să corespundă unei singure abordări din cele
de mai sus; într-o singură fișă nu pot fi combinate mai multe abordări. Totuși, este
posibil ca pentru un efect să fie necesare mai multe fișe de studiu, de exemplu atunci
când pentru informațiile furnizate se folosește extrapolarea.

Tabelul 2: Părțile relevante ale fișei de studiu privind efectul în cazul fiecărei
abordări
Endpoint study record (Fișă de studiu
privind efectul)

Study summary
(Rezumat al
studiului)

Data waiving
(Renunțare la
date)

Testing proposal
(Propunere de
testare)

i

Administrative data (Date administrative)

X

X

X

ii

Data source (Sursa datelor)

X

iii

Materials and methods (Materiale și metode)

X

X

iv

Test materials (Materiale de testare)

X

X

v

Result and discussion (Rezultat și discuție)

X

vi

Overall remarks, attachments (Observații
generale, fișiere atașate)

X

vii

Applicant’s summary and conclusion (Rezumatul
și concluzia solicitantului)

X

Pentru raportarea extrapolării, consultați capitolul 9.7.3 Raportarea extrapolării în IUCLID

Administrative data (Date administrative)
Partea cu date administrative a fișei de studiu privind efectul se utilizează pentru a sintetiza
scopul fișei – dacă aceasta conține informații dintr-un studiu, dacă este o propunere de testare
sau o renunțare la date – și informațiile contextuale principale pentru abordare aleasă.
Tabelul 3 prezintă câmpurile din partea de date administrative și relevanța lor pentru
abordările evidențiate în tabelul 2.
Formatarea condiționată a câmpurilor previne neconcordanțele majore; de exemplu,
dacă fișa de studiu privind efectul a fost indicată ca fiind un studiu, câmpurile pentru
indicarea renunțării la date devin inactive.

Tabelul 3: Câmpurile relevante ale casetei Administrative data (Date
administrative), pentru fiecare abordare
Study summary
(Rezumat al
studiului)

Data waiving
(Renunțare la date)

Testing proposal
(Propunere de testare)

Endpoint (Efect)

X

X

X

Type of information (Tip de
informații)

X

Adequacy of study (Adecvarea
studiului)

X

Robust study summary (Rezumat
detaliat al studiului)
Used for classification (Utilizare

X

X

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

Data publicării: Septembrie 2016

pentru clasificare)
Used for SDS (Utilizare pentru FDS)
Study period (Perioada studiului)

X

Reliability (Grad de încredere)

X

Rationale for reliability incl.
deficiencies (Motivarea gradului de
încredere, inclusiv a deficiențelor)

X

Data waiving (Renunțare la date)

X

Justification for data waiving
(Justificare pentru renunțarea la
date)

X

Justification for type of information
(Justificare pentru tipul de
informații)

X

Attached justification (Justificare
atașată)

X

X

Cross-reference (Referință
încrucișată)

X

X

X

X

Pentru raportarea extrapolării, consultați capitolul 9.7.3 Raportarea extrapolării în IUCLID
Endpoint (Efect)
Pentru toate fișele de studiu privind efectele create, indiferent dacă reprezintă rezumate ale
studiului, renunțări la date sau propuneri de testare, trebuie să indicați efectul abordat. Există
mai multe secțiuni din IUCLID care acoperă mai mult de o cerință privind informațiile
prevăzute în REACH; acest câmp permite trimiterea la o cerință specifică privind informațiile
din anexele la REACH.
Type of information (Tip de informații)
Câmpul Type of information se utilizează pentru a preciza pe ce tip de informații se bazează
rezumatul (detaliat al) studiului menționat în fișa de studiu privind efectul: de exemplu, date
experimentale, extrapolare sau QSAR. Acest câmp se folosește și pentru a indica dacă fișa de
studiu privind efectul se referă la o propunere de testare; în acest scop, trebuie să selectați
opțiunea experimental study planned (studiu experimental planificat) sau experimental study
planned (based on read-across) [studiu experimental planificat (bazat pe extrapolare)], după
caz.
Adequacy of study (Adecvarea studiului)
Folosiți lista de selectare de la câmpul Adequacy of study pentru a indica modul în care se
utilizează rezumatul (detaliat al) studiului menționat în fișa de studiu privind efectul pentru
completarea cerințelor privind informațiile pentru substanța înregistrată și pentru evaluarea
ulterioară a pericolelor. În acest scop, trebuie să selectați una dintre următoarele opțiuni:


key study (studiu-cheie) – este un studiu care a fost identificat drept cel mai adecvat
pentru a descrie un efect din perspectiva calității, integralității și reprezentativității datelor.
Un studiu-cheie ar trebui să corespundă rezumatului detaliat al unui studiu care se
utilizează în evaluarea pericolelor. Dacă sunt disponibile mai multe rezultate pentru o
anumită cerință privind informațiile, pot exista mai multe studii-cheie. În cazul substanțelor
pentru care sunt disponibile mai multe studii, de regulă studiul sau studiile care suscită
gradul cel mai mare de îngrijorare trebuie utilizate ca studiu sau studii-cheie pentru
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evaluarea substanței. Dacă se utilizează un alt studiu drept studiu-cheie, motivele trebuie
să fie clar documentate [a se vedea opțiunea disregarded due to major methodological
deficiencies] (ignorat din cauza deficiențelor metodologice majore);


supporting study (studiu complementar) – prezintă o serie de informații suplimentare
pentru a susține concluziile studiului sau studiilor-cheie;



weight of evidence (forță probantă a datelor) – se selectează pentru a indica faptul că o
fișă de studiu privind efectul contribuie la o abordare bazată pe forța probantă a datelor. O
abordare bazată pe forța probantă a datelor are la bază transmiterea mai multor fișe de
studiu pentru același efect. Utilizarea forței probante a datelor presupune că nu există
niciun studiu cu un nivel suficient de calitate și credibilitate și că sunt necesare informații
din mai multe surse independente pentru a putea exprima o concluzie cu privire la o
anumită proprietate a substanței. O argumentare concisă a motivului utilizării unei anumite
fișe în acest scop se poate prezenta în câmpul Justification for type of information
(Justificare pentru tipul de informații);



disregarded due to major methodological deficiencies (ignorat din cauza deficiențelor
metodologice majore) – este un studiu care semnalează un grad mai mare de îngrijorare
decât studiul sau studiile-cheie, dar nu este utilizat ca studiu-cheie din cauza viciilor
metodologice sau de documentare. Această valoare din listă trebuie selectată pentru a
justifica de ce un rezultat potențial critic nu a fost utilizat pentru evaluarea pericolelor.
Argumentele trebuie furnizate în câmpul Rationale for reliability incl. deficiencies (Motivarea
gradului de încredere, inclusiv a deficiențelor), însoțite de punctajul de încredere
corespunzător;



other information (alte informații) – reprezintă alte informații disponibile care nu contribuie
direct la concluziile privind efectul și care nu se încadrează în criteriile pentru selectarea
opțiunii disregarded due to major methodological deficiencies (ignorat din cauza
deficiențelor metodologice majore), de exemplu deoarece studiul ignorat nu semnalează un
grad mai mare de îngrijorare decât studiul sau studiile-cheie.

Toate fișele de studiu privind efectele din secțiunile corespunzătoare anexelor la REACH care
sunt indicate ca studii-cheie sau ca forță probantă a datelor sunt supuse unei verificări
complete a integralității. Pentru a sprijini evaluarea efectului trebuie să se completeze, pe cât
posibil, și alte tipuri de rezumate ale studiilor.
Reliability and rationale for reliability (incl. deficiencies) [Grad de încredere și motivarea
gradului de încredere (inclusiv a deficiențelor)]
Indicați în câmpul Reliability (Grad de încredere) punctajul de încredere al rezumatului
(detaliat al) studiului menționat pentru efectul respectiv și justificați-vă alegerea prin
motivarea gradului de încredere în câmpul Rationale for reliability.
Data waiving (Renunțare la date)
Dacă renunțați la cerința privind informațiile în conformitate cu dispozițiile anexelor VII-X sau
ale anexei XI (secțiunea 2 sau 3) la REACH, trebuie să indicați acest lucru în câmpul Data
waiving (Renunțare la date).
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Selectați din listă motivația pentru renunțare, de exemplu: study technically not feasible
(studiul nu este fezabil punct de vedere tehnic) atunci când natura substanței nu permite
testarea sa pentru efectul respectiv; sau study scientifically not necessary / other information
available (studiul nu este necesar din punct de vedere științific/sunt disponibile alte informații),
atunci când există informații care sugerează că studiul nu este necesar/relevant.
În lista de selectare de la câmpul Justification for data waiving (Justificare pentru renunțarea la
date) trebuie să furnizați una sau mai multe justificări detaliate privind nerealizarea studiului.
Lista de selectare conține fraze standard pentru justificarea renunțării la date, care sunt
specifice efectului și care se bazează, în principal, pe normele specifice din coloana 2 a
anexelor VII-X la REACH. Este important să se țină cont de faptul că disponibilitatea frazelor
standardizate nu înseamnă neapărat că justificarea renunțării la date din lista de selectare se
poate aplica în cazul dumneavoastră. Frazele au rolul de a vă ajuta în documentarea deciziei.
Întotdeauna rămâne la latitudinea solicitantului înregistrării să analizeze situația și să
hotărască dacă se poate aplica renunțarea.
În cazul în care considerați că renunțarea la date este posibilă pentru o anumită cerință privind
informațiile dar nu este disponibilă o frază standard adecvată, lista de selectare Justification for
data waiving (Justificare pentru renunțarea la date) include și opțiunea other: (altele:). Atunci
când alegeți această opțiune, asigurați-vă că ați documentat clar, în câmpul de text alăturat,
elementele care stau la baza renunțării conform Regulamentului REACH.
Justification for type of information (Justificare pentru tipul de informații)
Utilizați câmpul Justification for type of information și opțiunea următoare de atașare fișiere,
pentru a stoca documentația cu relevanță specifică pentru tipul de informații furnizate. în acest
câmp sunt disponibile șabloane de text liber, care ajută utilizatorul să abordeze punctele
relevante. În mod special, acest câmp a trebui completat pentru următoarele tipuri de
informații ale fișei de studiu privind efectul:


experimental study planned (studiu experimental planificat): în cazul propunerii unui test
pe vertebrate, considerații privind posibilitățile de adaptare. Rețineți că aceste informații
vor fi publicate întotdeauna;



experimental study planned (based on read-across) [studiu experimental planificat (bazat
pe extrapolare)]: în cazul propunerii unui test pe vertebrate, considerații privind
posibilitățile de adaptare. Rețineți că aceste informații vor fi publicate întotdeauna;



(Q)SAR: documentație privind estimarea specifică efectului;



read-across based on grouping of substances (category approach) [extrapolare bazată pe
gruparea substanțelor (abordare bazată pe categorii)]: documentație specifică efectului;



read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) [extrapolare de
la substanța-suport (analog structural sau surogat)]: documentație specifică efectului.

În plus, pentru o fișă de studiu privind efectul în care valoarea câmpului Adequacy of study
(Adecvarea studiului) este weight of evidence (forță probantă a datelor), în acest câmp se
poate face o argumentare concisă a motivului utilizării unei anumite fișe în acest scop.
Cross-reference (Referință încrucișată)
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Utilizați câmpul Cross reference pentru a asocia fișa de studiu privind efectul cu alte fișe din
aceeași secțiune a IUCLID sau cu alte secțiuni care aparțin aceluiași set de date. De exemplu,
utilizați câmpul în următoarele situații:


într-o fișă de renunțare la date, pentru a face trimitere la fișa de studiu privind efectul care
furnizează informațiile relevante utilizate ca bază pentru renunțarea la date [Data waiving:
study scientifically not necessary / other information available (Renunțare la date: studiul
nu este necesar din punct de vedere științific/există alte informații)];



pentru a asocia o fișă-țintă pentru extrapolare cu fișa-sursă [Type of information: readacross from supporting substance (structural analogue or surrogate)] [Tip de informații:
extrapolare de la substanța-suport (analog structural sau surogat)], pentru informații
suplimentare,vezi capitolul 9.7.3 Raportarea extrapolării în IUCLID).
La completarea studiilor privind efectul prevăzute la anexele VII-X la REACH se
aplică următoarele convenții de bază:


fiecare cerință indicată în coloana 1 a anexelor VII-X la REACH trebuie să corespundă
cel puțin unei fișe de studiu privind efectul din IUCLID;



dacă nu se prezintă nicio renunțare la date, nicio propunere de testare, niciun studiucheie și niciun studiu bazat pe forța probantă a datelor pentru un efect solicitat,
efectul va fi considerat incomplet;



toate renunțările la date, propunerile de testare, studiile bazate pe forța probantă a
datelor și studiile-cheie trebuie să fie complete. Prin urmare, dacă există mai mult de
un studiu-cheie pentru fiecare efect, atunci toate trebuie să fie complete; acest lucru
este valabil chiar și atunci când efectul nu este cerut pentru anexa respectivă;



o fișă de studiu privind efectul nu poate fi în același timp o renunțare la date, o
propunere de testare și/sau un rezumat al unui studiu.

Data source (Sursa datelor)
Câmpul Data source din fișa de studiu privind efectul preia informații privind referințele
bibliografice ale datelor și informații privind accesul la date [a se vedea și capitolul Literature
reference (Referință bibliografică)].
Reference (Referință)
Pentru a introduce o referință, faceți clic pe butonul
i.

.

Puteți căuta referințele existente în baza dumneavoastră de date IUCLID
introducând criterii de căutare, cum ar fi autorul (Author) sau data raportului
(Report date), în fereastra de dialog deschisă și făcând clic pe Search (Căutare).
Selectați referința relevantă din lista cu rezultatele căutării și faceți clic pe Assign
(Asociere).

ii. Ca alternativă, puteți crea o nouă referință prin apăsarea butonului New (Nouă)
din partea de jos a ferestrei de dialog, introducând informațiile și apăsând Save
(Salvare).
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Asigurați-vă că furnizați suficiente informații despre referință, pentru a permite verificarea ei.
Data access (Acces la date)
Utilizați câmpul Data access pentru a indica drepturile pe care le aveți asupra informațiilor
furnizate despre studiu, de exemplu dacă sunteți proprietarul datelor sau dacă dețineți o
scrisoare de acces la informații. Dacă selectați data submitter has permission to refer
(furnizorul datelor are permisiunea să facă trimitere), atunci trebuie să furnizați declarația în
câmpul alăturat, în conformitate cu instrucțiunile pe care le-ați primit de la ECHA, împreună cu
permisiunea de a face trimitere.

Materials and methods (Materiale și metode)
Informațiile privind materialele și metodele sunt relevante pentru rezumatele (detaliate ale)
studiilor și pentru propunerile de testare.
Test guideline (Ghid privind testarea)
Atât pentru fișele de studiu privind efectele care reprezintă rezumate (detaliate) ale studiilor,
cât și pentru cele care reprezintă propuneri de testare, ghidul privind testarea (care urmează
să fie) utilizat în studiu trebuie indicat în câmpul Guideline (Ghid) din tabelul Test guideline
(Ghid privind testarea). Dacă nu se poate indica niciun ghid privind testarea [de exemplu,
pentru că studiul nu este realizat în baza unui ghid sau s-a aplicat un model (Q)SAR] sau dacă
v-ați abătut de la ghidul indicat, trebuie să furnizați o descriere a principiilor protocolului de
testare sau a metodei în câmpul Principles of method if other than guideline (Principiile
metodei, dacă diferă de cele din ghid). Este disponibil un șablon pentru a facilita introducerea
informațiilor.
GLP compliance (Conformitate cu BPL)
La fișele de studiu privind efectele pentru care tipul de informații (Type of information) a fost
indicat drept studiu experimental în secțiunile 5 Environmental fate and pathways (Evoluția în
mediu și căi de contaminare), 6 Ecotoxicological information (Informații ecotoxicologice) și 7
Toxicological information (Informații toxicologice), trebuie precizat dacă studiul este conform
cu bunele practici de laborator (BPL) prevăzute în Directiva 2004/10/CE. Pentru aceasta, se
selectează una dintre următoarele opțiuni: yes (incl. certificate) [da (incl. certificat)], yes (da),
no (nu) sau not specified (nespecificat) din lista GLP compliance (Conformitate cu BPL).
Rețineți că, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din REACH, testele ecotoxicologice și
toxicologice realizate după 1 iunie 2008 în scopuri legate de REACH trebuie să fie conforme cu
BPL.
Pentru fiecare fișă de studiu privind efectul în care studiul a fost indicat ca fiind în conformitate
cu BPL, trebuie să se furnizeze datele de contact ale laboratorului de testare. În acest scop, cel
puțin o poziție din tabelul de referință (Reference table) trebuie să conțină informații privind
numele, adresa și țara în câmpul Testing laboratory (Laborator de testare).
Type of method (Tip metodă), Test type (Tip test), Type of study (Tip de studiu), Type of
assay (Tip de analiză) (în funcție de secțiune)
Indicați în aceste câmpuri tipul specific al metodei utilizate sau al testului efectuat.
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Test material (Material de testare)
Câmpurile de la subtitlul Test material (Material de testare) sunt relevante pentru fișele de
studiu privind efectul care reprezintă rezumate (detaliate) ale studiilor și propuneri de testare.
Câmpul Test material information (Informații despre materialul de testare) este un câmp cu
link, în care se asociază fișa materialului de testare care a fost utilizat în cadrul studiului (sau
care este planificata fi utilizat într-un studiu propus) [vezi capitolul Test Material (Material de
testare)].
Informațiile prezentate în fișa materialului de testare trebuie să fie aplicabile materialului de
testare astfel cum a fost utilizat în studiu ca materie primă pentru sistemul de testare, înaintea
oricăror etape de pregătire pentru transformarea sa în forma utilizată efectiv în cadrul
experimentului. În scopul fiecărui experiment, este posibil ca materialul de testare să fi fost
prelucrat suplimentar înainte de utilizare sau să fi fost administrat animalelor de laborator.
Detaliile privind această prelucrare suplimentară sunt specifice studiului și, prin urmare,
trebuie prezentate în fișa de studiu privind efectul corespunzătoare, în câmpul Specific details
on test material used for the study (Detalii specifice privind materialul de testare utilizat pentru
studiu) sau în câmpurile relevante legate de conceperea studiului.
Pentru a asocia o fișă cu informații despre materialul de testare:
Faceți clic pe pictograma cu imaginea unor zale
de la capătul câmpului Test material
information (Informații despre materialul de testare).
i.

Puteți căuta fișe existente despre materialele de testare în baza dumneavoastră de
date IUCLID, introducând criterii de căutare în fereastra de dialog deschisă și
făcând clic pe Search (Căutare). Selectați fișa cu informații relevante despre
materialul de testare din lista cu rezultatele căutării și faceți clic pe Assign
(Asociere).

ii. Ca alternativă, puteți crea o nouă fișă cu informații despre materialul de testare
prin apăsarea butonului New (Nouă) aflat în partea de jos a ferestrei de dialog,
introducerea informațiilor și apăsarea butonului Save (Salvare).
Fișa privind materialul de testare constă dintr-un tabel în care se raportează compoziția
materialului de testare, folosind câmpurile privind substanțele de referință asociate și intervalul
de concentrație. Tabelul conține și câmpuri pentru precizarea formei materialului de testare și
a detaliilor despre materialul de testare.
Materialul de testare trebuie precizat la nivelul de detaliu disponibil și relevant; ca cerință
minimă, trebuie furnizat el puțin un constituent prin asocierea cu o substanță de referință care
să conțină identificatorii standard (CE, CAS și/sau IUPAC).


Pentru un rezumat detaliat al unui studiu experimental (experimental robust study
summary), se preconizează că există și sunt furnizate informații detaliate privind
compoziția materialului de testare, în timp ce pentru un rezumat al unui studiu bazat pe
informații din manual (study summary based on handbook information) pot fi disponibile
mai puține detalii privind materialul de testare.



Când se raportează rezultatele pentru un studiu QSAR, materialul de testare trebuie să
corespundă structurii pentru care s-a făcut estimarea. De obicei, estimările QSAR se fac
folosind structuri moleculare discrete și, prin urmare, nu este necesară definirea unui
interval de concentrație. În schimb, în noul câmp Composition / purity: other information
(Compoziție / puritate: alte informații) solicitantul înregistrării poate indica faptul că nu
este aplicabil conceptul de puritate pentru un studiu in silico. În plus, în cazul studiilor
QSAR se așteaptă de obicei ca o singură substanță de referință să fie asociată cu materialul
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de testare. Substanța de referință trebuie să conțină notația SMILES sau InChI cu care s-a
realizat estimarea.


Pentru o fișă-țintă pentru extrapolare (read-across target record) (a se vedea
capitolul 9.7.3 Raportarea extrapolării în IUCLID), materialul de testare trebuie să facă
trimitere la ținta abordării prin extrapolare. Materialul sau materialele testate experimental
trebuie identificate în fișa-sursă a rezumatului studiului (abordare bazată pe analogie) sau
în fișele substanțelor membrilor categoriei (abordare bazată pe categorie).



Pentru o fișă care corespunde unei propuneri de testare (testing proposal), materialul de
testare trebuie identificat în măsura în care este cunoscut.

Este important de reținut că trebuie enumerate orice abateri ale materialului de testare față de
substanța înregistrată (de exemplu, cantități diferite de impurități). În plus, toate efectele
posibile pe care o astfel de abatere le-ar putea avea asupra rezultatelor obținute din teste
trebuie analizate și introduse la rubrica Overall remarks (Observații generale), în partea de
fișiere atașate a fișei de studiu privind efectul.
Utilizați câmpul Specific details on test material used for the study (Detalii specifice privind
materialul de testare utilizat pentru studiu) pentru a indica orice informații specifice studiului
cu privire la materialul de testare, cum ar fi numărul lotului și tratamentul materialului de
testare aplicat înaintea testului.
Furnizați toate informațiile disponibile privind proiectul studiului, animalele de laborator,
sisteme de testare și alte subsecțiuni ale părții Materials and methods (Materiale și metode).

Results and discussions (Rezultate și discuții)
Partea Results and discussion (Rezultate și discuție) trebuie completată în toate fișele de
studiu privind efectul care corespund unui rezumat (detaliat) al unui studiu. Structura părții
care conține rezultatele variază în funcție de secțiunea privind efectul; în general, aceasta
cuprinde unul sau mai multe tabele în care sunt sintetizate rezultatele, împreună cu câmpuri
care preiau alte observații legate de efectul respectiv.
Ca regulă generală, trebuie să completați întotdeauna tabelul cu rezultate; numărul minim de
câmpuri obligatorii pentru fiecare secțiune poate fi consultat în anexa la acest manual
Prezentare generală a verificării integralității efectuate de ECHA asupra dosarelor transmise.
Ori de câte ori un rezultat a fost determinat în cadrul testului, acesta trebuie furnizat,
împreună cu informațiile relevante privind parametrii și condițiile în care s-a efectuat testarea,
cum ar fi pH-ul și temperatura. În cazul în care s-a efectuat un test (adică nu s-a renunțat la
cerința privind informațiile), dar nu s-a putut determina un rezultat, acest lucru trebuie
explicat în câmpul Remarks on result (Observații privind rezultatul).
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Figura 32: Exemplu de completare a tabelului cu rezultate pentru solide inflamabile
în secțiunea 4.13 – Flammability (Inflamabilitate), atunci când din test s-a
obținut un rezultat

Figura 33: Exemplu de completare a tabelului cu rezultate pentru solide inflamabile
în secțiunea 4.13 – Flammability (Inflamabilitate), dacă din test nu s-a
putut obține un rezultat

În câmpul de text îmbogățit Any other information on results incl. tables (Orice alte informații
cu privire la rezultate, inclusiv tabele) introduceți informații suplimentare privind rezultatele,
de exemplu măsurătorile individuale pe care se bazează rezultatele principale și, atunci când
este relevant, orice relație dintre concentrație/doză și efect.
Toate rezultatele studiului se furnizează în secțiunea Results and discussion (Rezultate și
discuție). Informațiile nu trebuie să includă interpretarea rezultatelor obținute sau
analiza în vederea clasificării etc.

Overall remarks, attachments (Observații generale, fișiere atașate)
În acest câmp furnizați interpretarea sau analiza rezultatelor obținute, de exemplu din cauza
abaterilor din ghidul de testare, relația dintre proprietățile substanței și limitele de aplicabilitate
ale metodei de testare sau alți factori care ar fi putut influența rezultatele obținute sau
calitatea lor. Includeți o explicație a motivului pentru care rezultatele trebuie interpretate întrun anumit mod. Informații suplimentare pot fi furnizate în tabelul Attached background
material (Material explicativ anexat).

Applicant’s summary and conclusion (Rezumatul și concluzia solicitantului)
Indicați concluziile principale ale studiului la rubrica Applicant’s summary and conclusion.
Utilizați câmpul Interpretation of results (Interpretarea rezultatelor), dacă este disponibil,
pentru a indica modul în care orice efecte observate în studiu se leagă de criteriile de
clasificare și etichetare. În funcție de secțiune, explicați modul în care rezultatele afectează
distribuția materialului de testare în mediu și în organism (de exemplu, tensiunea superficială)
și influența acestora asupra evaluării riscurilor. În câmpul Validity criteria fulfilled (Criterii de
valabilitate îndeplinite) precizați dacă au fost îndeplinite criteriile de valabilitate (sau de
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calitate/repetabilitate) ale metodei de testare utilizate, în conformitate cu ghidurile de testare
OCDE și CE folosite; rețineți că detaliile incluse în fișa de studiu privind efectul trebuie să
justifice selecția.

9.7.3.

Raportarea extrapolării în IUCLID

Abordarea prin extrapolare presupune ca informațiile privind efectul obținute de la una sau mai
multe substanțe chimice (sursă) să fie folosite pentru a estima informații despre același efect
pentru o altă substanță chimică (țintă), atunci când proprietățile substanțelor sunt considerate
similare. Utilizarea extrapolării pentru a îndeplini o cerință privind informațiile necesită
raportarea atât a informațiilor experimentale legate de substanța (substanțele) sursă, cât și a
rezultatului estimării bazate pe extrapolare pentru substanța țintă.
În IUCLID, fișele-sursă (source records) sunt de obicei fișe de studiu privind efectul la care în
câmpul Type of information (Tip de informații) s-a selectat valoarea experimental study (studiu
experimental). Acestea trebuie furnizate prin asociere directă cu setul de date privind
substanța (la abordarea bazată pe analogie) sau ca parte a seturilor de date pentru membrii
categoriei (la abordarea bazată pe categorii). Se consideră fișe-țintă (target records) fișele de
studiu privind efectul despre care se indică, în câmpul Type of information (Tip de informații),
că reprezintă o extrapolare bazată pe gruparea substanțelor (abordare bazată pe categorii)
[read-across based on grouping of substances (category approach)] sau o extrapolare de la
substanța suport (analog structural sau surogat) [read-across from supporting substance
(structural analogue or surrogate)]. Fișele-țintă documentează rezultatul extrapolării de la
substanța sau substanțele-sursă (la abordarea bazată pe analogie) sau de la grupa chimică (la
abordarea bazată pe categorii).
Într-un dosar IUCLID care conține o abordare prin extrapolare trebuie prezentate atât
informațiile-țintă, cât și cele sursă 16. Mai jos se furnizează instrucțiuni pentru raportarea
extrapolării bazate pe categorii și pe analogie, precum și pentru completarea fișelor-țintă
obținute prin extrapolare.

Extrapolare pe baza grupării substanțelor (abordare pe categorii)
Date-țintă: Trebuie să indicați fiecare fișă de studiu privind efectul, asociată substanței
înregistrate, care documentează rezultatul extrapolării informațiilor despre categorie la
substanța înregistrată, selectând în câmpul Type of information (Tip de informații) valoarea
read-across based on grouping of substances (category approach) [extrapolare pe baza
grupării substanțelor (abordare pe categorii)]. A se vedea mai jos instrucțiuni mai detaliate
privind completarea unei fișe-țintă de studiu privind efectul.


Date sursă: Pentru a furniza informațiile folosite ca sursă pentru extrapolare, trebuie să
includeți cel puțin un obiect de tip categorie în dosar și să vă asigurați că toate obiectele de
tip categorie raportate sunt complete:

Întrucât raportarea prin extrapolare în IUCLID 5 nu respecta cu strictețe abordarea bazată pe analogie sau pe categorii, iar extrapolarea bazată
pe analogie a fost până acum raportată amestecând informațiile sursă și țintă în cadrul aceleiași fișe, migrarea către IUCLID 6 a fișelor de
extrapolare existente se realizează cu indicarea în câmpul Type of information (Tip de informații) a faptului că valoarea a fost transferată dintr-o
versiune IUCLID anterioară. În concordanță cu această indicație, fișele de extrapolare migrate vor fi verificate în conformitate cu regulile generale
de verificare a integralității fișelor de studiu privind efectul, fără să fie necesară abordarea sursă-țintă descrisă mai sus. Totuși, din motive de
transparență și consecvență, se recomandă să adaptați modul de raportare a extrapolării la noua abordare, cât mai curând posibil.
16
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Furnizați informații privind ipoteza care a stat la baza categoriei, domeniul de
aplicabilitate și justificarea categoriei în câmpul Category rationale (Justificare
categorie) sau ca fișier atașat în tabelul Reports (Rapoarte).

ii. Asociați obiectul de tip categorie cu membrii categoriei (Category members), adică
cu seturile de date privind substanțele care fac parte din categoria chimică aflată
la baza extrapolării. Seturile de date privind substanțele care reprezintă membrii
categoriei și care nu intră în sfera de aplicare a înregistrării trebuie să conțină cel
puțin toate informațiile relevante privind identificarea substanței și datele
referitoare la proprietăți/efecte pentru a sprijini abordarea bazată pe categorii.
iii. În plus, trebuie să enumerați documentele categoriei (Category documents) care
sunt utilizate în abordarea prin extrapolare.

Extrapolare de la o substanță-suport (analog structural sau surogat)




Date țintă: Trebuie să indicați fiecare fișă de studiu privind efectul care documentează
rezultatul extrapolării informațiilor de la substanța analogă la substanța înregistrată,
selectând în câmpul Type of information (Tip de informații) valoarea read-across from
supporting substance (structural analogue or surrogate) [extrapolare de la o substanțăsuport (analog structural sau surogat)]. A se vedea mai jos instrucțiuni mai detaliate
privind completarea unei fișe-țintă de studiu privind efectul.
Date-sursă: Pentru fiecare astfel de fișă-țintă, trebuie să includeți cel puțin o fișă-sursă în
aceeași secțiune IUCLID. Fișa-sursă de studiu privind efectul (FSE) ar trebui să cuprindă un
rezumat (detaliat) al studiului experimental efectuat asupra substanței-sursă. Aceasta
trebuie completată ca orice altă fișă FSE care documentează un studiu experimental și va fi
supusă unei verificări complete a integralității. Fișele de studiu privind efectul care sunt
utilizate ca documentație-sursă într-o extrapolare trebuie să fie studii (1 sau 2) fiabile și,
prin urmare, ar trebui să fie raportate alegând în câmpul Adequacy of study (Adecvarea
studiului) opțiunea key study (studiu-cheie) [în mod excepțional, la adecvare ar putea fi
aleasă valoarea weight of evidence (forță probantă a datelor), dacă acest lucru se justifică].

Fișe-țintă obținute prin extrapolare
Fișele-țintă de studiu privind efectul fac obiectul unei verificări restrânse a integralității,
întrucât nu este relevant ca acestea să conțină informații legate de un studiu experimental,
cum ar ghidul folosit sau gradul de încredere. Tabelul 6 exemplifică modul de completare a
unei fișe-țintă obținute prin extrapolarea de la o substanță-suport. Fișele-țintă trebuie
completate după cum urmează:

Administrative data (Date administrative):



Endpoint (Efect): Indicați efectul corespunzător; în general, este același ca în
studiul/studiile sursă.
Adequacy of study (Adecvarea studiului): Indicați adecvarea corespunzătoare, în funcție de
modul în care veți utiliza informațiile-țintă pentru a îndeplini cerința privind informațiile din
dosarul de înregistrare. Rețineți că selectarea valorilor supporting study (studiu
complementar), other information (alte informații) sau disregarded study (studiu ignorat)
în câmpul referitor la adecvarea fișei-țintă de studiu privind efectul obținute prin
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extrapolare înseamnă că aceasta nu este utilizată pentru îndeplinirea cerinței privind
informațiile, ci oferă doar informații suplimentare corpusului de date principal.
Justification for type of information (Justificare pentru tipul de informații): Furnizați aici o
justificare a extrapolării, specifică efectului raportat. Pentru extrapolarea de la o substanțăsuport se poate introduce un șablon de text, care ulterior poate fi adaptat și extins, după
caz, pentru a se introduce justificarea necesară ipotezei aflate la baza extrapolării
respective. În cazul extrapolării bazate pe categorii, acest câmp trebuie să conțină
considerente specifice efectului, în timp ce justificarea categoriei se furnizează în obiectul
de tip categorie. Pentru extrapolarea bazată pe categorii: dacă în dosar există mai multe
obiecte de tip categorie, este util să menționați și numele categoriei pe care se sprijină
acest rezultat al extrapolării.
Cross-reference (Referință încrucișată): Câmpul este relevant numai pentru extrapolarea
bazată pe analogie; includeți aici un link către fișa (fișele) de studiu privind efectul din
aceeași secțiune IUCLID care a fost folosită ca studiu/studii-sursă pentru extrapolare.

Materials and methods (Materiale și metode):


Test material information (Informații despre materialul de testare): Specificați aici
materialul care este target (ținta) abordării prin extrapolare. Deși informațiile despre
materialul de testare din fișa-țintă obținută prin extrapolare reflectă de obicei substanța
care face obiectul înregistrării, menționarea explicită a materialului-țintă al extrapolării este
importantă din următoarele motive:
i.

Întrucât substanța înregistrată reprezintă adesea o gamă mai largă de concentrații
decât un anumit material de testare, iar înregistrarea poate să vizeze mai multe
profiluri de puritate, este esențial să se indice compoziția preconizată a
materialului-țintă al extrapolării, astfel încât relevanța sa pentru substanța
înregistrată să poată fi evaluată.

ii. Extrapolarea se poate efectua și de la o formă a materialului de testare la alta. În
acest caz, trebuie să se indice în mod clar forma materialului-țintă al extrapolării.
iii. În cazul unei substanțe multi-constituent sau al substanțelor UVCB,
materialul-țintă se poate referi, de asemenea, la un constituent (sau grup de
constituenți) al (ai) unei astfel de substanțe, în funcție de abordarea pe care
solicitantul înregistrării o adoptă la îndeplinirea cerinței privind informațiile.
iv. Extrapolarea se poate aplica pentru a genera rezultate privind o altă substanță
decât substanța înregistrată (de exemplu, un produs de transformare), cu
relevanță pentru evaluarea securității.

Results and discussion (Rezultate și discuție):




Fiecare secțiune din IUCLID are o structură proprie pentru raportarea rezultatelor studiului.
Populați tabelul de rezultate din fișa-țintă obținută prin extrapolare furnizând toate
informațiile relevante privind rezultatul, astfel cum au fost generate de abordarea prin
extrapolare.
Rezultatele din fișa-țintă pot fi identice cu fișa-sursă de studiu privind efectul, dacă
extrapolarea se realizează cu adevărat unu-la-unu. Dar între substanțele chimice sursă și
țintă pot exista și diferențe, care influențează rezultatul numeric (de exemplu, greutatea
moleculară). În cazul categoriilor chimice, proprietatea care trebuie estimată ar putea să nu
fie stabilă în cadrul grupului chimic, dar să urmeze o tendință. Prin urmare, este important
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ca rezultatul pe care îl raportați în fișa-țintă de studiu privind efectul să corespundă valorii
estimate pentru substanța-țintă a extrapolării după aplicarea oricăror rectificări.
Trebuie să raportați în fișa-țintă doar rezultatele care au fost generate de abordarea prin
extrapolare. Fișa-sursă de studiu privind efectul poate conține și rezultate care nu sunt
utilizate în abordarea prin extrapolare; acestea nu trebuie să figureze în fișa-țintă de studiu
privind efectul.



Applicant’s summary and conclusion (Rezumatul și concluzia solicitantului) (opționale, dar
recomandate)



Prezentați în această secțiune principalele concluzii ale abordării.
Informațiile trebuie să reflecte materialul-țintă; furnizați o indicație a legăturii dintre
efectele estimate și criteriile de clasificare și etichetare a materialului-țintă, dacă sunt
disponibile în acea secțiune, și explicați dacă rezultatele au impact asupra distribuției
materialului-țintă în mediu și în organism.
În câmpul Executive summary (Rezumat) puteți rezuma justificarea abordării prin
extrapolare și aplicabilitatea rezultatului (consultați exemplul din tabelul 6).



Tabelul 4 de mai jos evidențiază părțile relevante ale fișei de studiu privind efectul în cazul
fișelor-sursă și țintă ale extrapolării. Capitolele și câmpurile obligatorii sunt indicate cu
caractere îngroșate; parantezele semnalează informații care pot fi utile raportării, de la caz la
caz.

Tabelul 4: Părțile relevante ale fișei de studiu privind efectul în cazul fișelor-sursă și
țintă folosite la extrapolare

i

Endpoint study record (Fișă de studiu
privind efectul)

Source record
(Fișă-sursă)

Target record
(Fișă-țintă)

Administrative data (Date administrative)

X

X

Endpoint (Efect)

X

X

Type of information (Tip de informații)

X

X

Adequacy of study (Adecvarea studiului)

X

X

Robust study summary (Rezumat detaliat al
studiului)
Used for classification (Utilizat pentru clasificare)
Used for SDS (Utilizat pentru FDS)

X

X

Study period (Perioada studiului)

X

Reliability (Grad de încredere)

X

Rationale for reliability incl. deficiencies
(Motivarea gradului de încredere, inclusiv a
deficiențelor)

X

Data waiving (Renunțare la date)
Justification for data waiving (Justificare pentru
renunțarea la date)
Justification for type of information (Justificare
pentru tipul de informații)

(X)

X

Attached justification (Justificare atașată)

(X)

X

Cross-reference (Referință încrucișată)

X (numai pentru

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

Data publicării: Septembrie 2016

substanțe
analoge)
ii

Data source (Sursa datelor)

X

iii

Materials and methods (Materiale și metode)

X

iv

Test materials (Materiale de testare)

X

X

v

Result and discussion (Rezultat și discuție)

X

X

vi

Overall remarks, attachments (Observații
generale, fișiere atașate)

X

(X)

vii

Applicant’s summary and conclusion (Rezumatul
și concluzia solicitantului)

X

X

Mai multe informații cu privire la abordarea prin extrapolare:


Cadrul de analiză a extrapolărilor (http://echa.europa.eu/ro/support/registration/how-toavoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across)



Ghid: QSAR și gruparea substanțelor chimice; Capitolul R.6 din Ghidul REACH al
cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice
(http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-information-requirementsand-chemical-safety-assessment)



Ghiduri practice (http://echa.europa.eu/ro/practical-guides)

9.7.4.

Raportarea propunerilor de testare în IUCLID

Pentru studiile impuse de anexele IX și X la REACH, trebuie să se transmită o propunere de
testare dacă nu este disponibil un rezultat valabil al unui test. Propunerea de testare se indică
prin alegerea, în câmpul Type of information (Tip de informații), a valorii experimental study
planned (studiu experimental planificat) sau experimental study planned (based on readacross) [studiu experimental planificat (bazat pe extrapolare)], și trebuie completată după cum
urmează:
Propunere de testare standard, în care se propune un test pe un material de testare care
corespunde substanței înregistrate






Endpoint (Efect): Indicați efectul despre care trebuie să ofere date testul propus.
Justification for type of information (Justificare pentru tipul de informații): Selectați
valoarea experimental study planned (studiu experimental planificat).
Dacă testul propus implică testarea pe animale vertebrate, accesați câmpul Justification for
type of information (Justificare pentru tipul informațiilor), încărcați șablonul de text
disponibil și furnizați la fiecare punct considerații privind motivele pentru care diferitele
posibilități de adaptare prevăzute de Regulamentul REACH nu pot fi utilizate pentru
satisfacerea cerinței privind informațiile, fiind necesară testarea pe animale. Aceste
informații vor fi întotdeauna publicate pe site-ul ECHA, cu legătură la consultarea terților pe
marginea propunerii de testare.
Furnizați informații despre ghidul utilizat (în câmpul Guideline) și despre materialul de
testare folosit în testul propus (în câmpul Test material), astfel cum se descrie în
capitolul 9.7.2.
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În plus, pentru propunerile de testare legate de informațiile din secțiunile 7.8.1 și 7.8.2,
introduceți informații în câmpurile Justification for study design (Justificarea modului de
concepere a studiului) și, respectiv, Species (Specie).

Propunere de testare bazată pe extrapolare, în care se propune un test pe o substanță diferită
de substanța înregistrată, care urmează să fie utilizată ca sursă pentru extrapolare la
substanța înregistrată











Endpoint (Efect): Indicați efectul despre care trebuie să ofere date testul propus.
Justification for type of information (Justificare pentru tipul de informații): Selectați
valoarea experimental study planned (based on read-across) [studiu experimental
planificat [studiu experimental planificat (bazat pe extrapolare)].
În câmpul Justification for type of information (Justificare pentru tipul de informații),
încărcați șablonul de text disponibil și justificați abordarea prin extrapolare din perspectiva
efectului respectiv (a se vedea, în capitolul 9.7.3, trimiterile la informații suplimentare
privind aplicarea extrapolării pentru îndeplinirea cerințelor privind informațiile).
Furnizați informații despre ghidul utilizat (în câmpul Guideline) și despre materialul de
testare folosit în testul propus (în câmpul Test material), astfel cum se descrie în
capitolul 9.7.2.
În plus, pentru propunerile de testare legate de informațiile din secțiunile 7.8.1 și 7.8.2,
introduceți informații în câmpurile Justification for study design (Justificarea modului de
concepere a studiului) și, respectiv, Species (Specie).
Dacă substanța pe care se propune testarea trebuie să fie înregistrată conform REACH,
asigurați-vă că includeți o propunere de testare standard în dosarul de înregistrare
corespunzător, conform instrucțiunilor de mai sus.

Rețineți că, dacă ați primit din partea ECHA o decizie prin care vi se solicită efectuarea de
studii pentru unul sau mai multe efecte, dar trebuie să vă actualizați dosarul înainte de a
obține toate informațiile solicitate în decizia respectivă, nu trebuie să depuneți o propunere de
testare pentru studiile în desfășurare. În schimb, procedați după cum urmează: Pentru fiecare
efect despre care vi s-au solicitat date, dar încă nu dispuneți de informații obținute în urma
unui studiu, creați o fișă de studiu privind efectul în secțiunea IUCLID corespunzătoare,
selectați efectul corespunzător în câmpul Endpoint (Efect), iar în câmpul Data waiving
(Renunțare la date) indicați opțiunea other justification (altă justificare). În câmpul Justification
for data waiving (Justificare pentru renunțarea la date), bifați caseta other: (altele:) și
includeți următoarea propoziție în câmpul de text adiacent: „This information will be submitted
later based on ECHA decision number TPE/CCH-D-xxxxxxxxxx-xx-xx” („Aceste informații vor fi
prezentate ulterior pe baza deciziei ECHA nr. TPE/CCH-D-xxxxxxxxxx-xx-xx”) (introduceți
numărul deciziei corespunzătoare).

9.7.5.

Exemple de completare a fișelor de studiu privind efectul

În acest capitol puteți găsi exemple de documentare în IUCLID a diferitelor abordări pentru
îndeplinirea cerințelor privind informațiile, adică ce câmpuri sunt relevante și ce tip de
informații trebuie să se completeze. Pentru a afla ce presupun diferitele abordări și cum să le
utilizați pentru a îndeplini cerințele privind informațiile, consultați următoarele documente:
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Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice:
(http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-information-requirementsand-chemical-safety-assessment)



Ghiduri practice: http://echa.europa.eu/ro/practical-guides
Rețineți că exemplele au ca scop ilustrarea modului de folosire a structurii IUCLID pentru
introducerea anumitor tipuri de informații. Conținutul acestora nu este exhaustiv și nu
oferă instrucțiuni privind modul de utilizare a diferitelor abordări pentru îndeplinirea
corespunzătoare a cerințelor privind informațiile. Câmpurile indicate mai jos reprezintă
informațiile minime care ar trebui furnizate atunci când se introduc informații în IUCLID,
și anume toate informațiile disponibile relevante pentru interpretarea rezultatelor.

Key study (Studiu-cheie)
Pentru a pregăti o fișă de studiu privind efectul corespunzătoare unui studiu-cheie, în
câmpurile aferente din IUCLID trebuie furnizate formații detaliate privind metodologia utilizată,
materialele de testare, rezultatele și concluziile studiilor. Se prezintă un exemplu privind modul
de indicare a unui studiu-cheie în secțiunea 4.7 – Partition coefficient (Coeficient de partiție).
Rețineți că mai jos sunt indicate câmpurile care reprezintă informațiile minime care
trebuiefurnizate atunci când se pregătește o fișă de studiu privind efectul corespunzătoare unui
studiu-cheie, și anume toate informațiile relevante pentru interpretarea rezultatelor.

Tabelul 5: Fișa unui studiu-cheie din secțiunea 4.7 – Partition coefficient (Coeficient
de partiție)
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

coeficient de partiție

Type of information (Tip de
informații)

studiu experimental

Adequacy of study (Adecvarea
studiului)

studiu-cheie

Robust study summary (Rezumat
detaliat al studiului)

<bifat>

Reliability (Grad de încredere)

1 (de încredere, fără restricții)

Rationale for reliability incl.
deficiencies (Motivarea gradului de
încredere, inclusiv a deficiențelor)

studiu realizat în baza unui ghid

Data source (Sursa datelor)
Reference (Referință)

<Link către o fișă cu referințe bibliografice.>

Data access (Acces la date)

furnizorul datelor este și proprietarul acestora

Materials and methods
(Materiale și metode)
Test guideline (Ghid privind
testarea)

Metoda UE A.8 (Coeficient de partiție – metoda agitării flaconului)

Other quality assurance (Alte
elemente de asigurare a calității)

ISO/IEC 17025 (Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și
etalonări)

Type of method (Tip metodă)

metoda flaconului

Partition coefficient type (Tip

octanol/apă
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coeficient de partiție)
Test material information
(Informații despre materialul de
testare)

[Substanța considerată ca exemplu este o substanță mono-constituent, pentru care sa testat un eșantion reprezentativ.]
<Link către fișa materialului de testare:>
- Compoziție: Constituent; <link către substanța de referință care descrie materialul
de testare folosind identificatorii standard (CE/CAS/denumirea chimică)>;
Concentrație: cca. 98,5 % (g/g)
- Forma materialului de testare: solid: fulgi

Specific details on test material
used for the study (Detalii specifice
privind materialul de testare utilizat
pentru studiu)

- Nr. lot: xxxx
- Condiții de depozitare: xxxx

Analytical method (Metodă
analitică)

cromatografie lichidă de înaltă performanță

Results and discussion (Rezultate
și discuții)
Key result (Rezultat principal)

<bifat>

Type (Tip)

log Pow

Partition coefficient (Coeficient de
partiție)

3,3

Temp.

20,0 C

pH

7,0

Any other information on results
incl. tables (Alte informații cu
privire la rezultate, inclusiv tabele)

TABEL CU REZULTATE:
- Concentrații, faza 1
- Concentrații, faza 2
- Coeficienți de partiție calculați P (medie + abatere standard)

Overall remarks, attachments
(Observații generale, fișiere
atașate)
Overall remarks (Observații
generale)

Testul a fost realizat în conformitate cu ghidul, fără abateri. Materialul de testare este
reprezentativ pentru substanța înregistrată și nu există diferențe semnificative în
profilul de puritate.

Applicant’s summary and conclusion (Rezumatul și concluzia solicitantului)
Conclusions (Concluzii)

Coeficientul de partiție (log Pow) al elementului testat a fost determinat ca fiind 3,3 la
20 ˚C și pH 7.

Executive summary (Rezumat)

Coeficientul de partiție a fost determinat prin metoda agitării flaconului, în
conformitate cu ghidul de testare UE A.8 și folosind ca metodă analitică HPLC.
Coeficientul de partiție a fost determinat de trei ori, la 20 ˚C și pH 7, obținându-se o
valoare medie (log Pow) de 3,3 și o abatere standard de 0,1.
<Includeți suplimentar orice implicații cunoscute pentru studiile ENV/HH>

Weight of evidence (Forța probantă a datelor)
Atunci când utilizați abordarea bazată pe forța probantă a datelor trebuie să furnizați cel puțin
două fișe de studiu privind efectul separate (punctul 1.2 din anexa XI la REACH). În câmpul
Justification of type of information (Justificare pentru tipul de informații) puteți furniza o
explicație a modului în care informațiile dintr-o anumită fișă de studiu privind efectul contribuie
la forța probantă a datelor. În plus, trebuie să creați un rezumat al efectului (vezi capitolul
9.7.6) pentru a oferi, în câmpul Description of key information (Descrierea informațiilor cheie),
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un rezumat al evaluării tuturor informațiilor furnizate în diferitele fișe de studiu privind efectul
și o motivare pentru utilizarea acestei metode în locul testării standard. Rezumatul efectului
trebuie să facă legătura cu toate fișele de studiu privind efectul care contribuie la forța
probantă a datelor.
Mai jos puteți vedea un exemplu privind două fișe diferite pentru forța probantă a datelor
pentru secțiunea 4.7 – Partition coefficient (Coeficient de partiție). La fel ca mai sus, câmpurile
indicate mai jos reprezintă informațiile minime care trebuie furnizate atunci când se elaborează
fișe pentru forța probantă a datelor, și anume toate informațiile disponibile relevante pentru
interpretarea rezultatelor.

Tabelul 6: Fișa nr. 1 pentru forța probantă a datelor din secțiunea 4.7 – Partition
coefficient (Coeficient de partiție): (Q)SAR
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

coeficient de partiție

Type of information (Tip de
informații)

(Q)SAR

Adequacy of study (Adecvarea
studiului)

forța probantă a datelor

Reliability (Grad de încredere)

2 (de încredere, cu restricții)

Rationale for reliability incl.
deficiencies (Motivarea gradului de
încredere, inclusiv a deficiențelor)

rezultate obținute dintr-un model (Q)SAR valabil și care se încadrează în domeniul de
aplicabilitate al acestuia, cu o documentare/justificare corespunzătoare și de
încredere

Justification for type of information
(Justificare pentru tipul de
informații)

1. SOFTWARE:
2. MODEL (inclusiv numărul versiunii):
3. SMILES SAU ALȚI IDENTIFICATORI UTILIZAȚI CA DATE DE INTRARE PENTRU MODEL:
4. VALABILITATEA ȘTIINȚIFICĂ A MODELULUI (Q)SAR:
5. DOMENIU DE APLICABILITATE:
6. ADECVAREA REZULTATULUI:
Această fișă de studiu privind efectul face parte dintr-o abordare bazată pe forța
probantă a datelor, care cuprinde un QSAR (acest studiu) și o extrapolare. Ambele
surse de date concordă din punct de vedere al valorii log Pow estimate și sunt
suficiente pentru a îndeplini cerințele privind informațiile, după cum se explică mai
departe în rezumatul furnizat pentru efect.

Attached justification (Justificare
atașată)

<QMRF atașat>

Data source (Sursa datelor)
Reference (Referință)

<Link către o fișă cu referințe bibliografice.>

Data access (Acces la date)

furnizorul datelor este și proprietarul acestora

Materials and methods
(Materiale și metode)
Principles of method if other than
guideline (Principiile metodei, dacă
diferă de cele din ghid)

<detalii/referințe pentru modelul (Q)SAR>

Test material information
(Informații despre materialul de
testare)

[Substanța considerată ca exemplu este o substanță mono-constituent; estimarea se
realizează cu privire la constituent.]
<Link către fișa materialului de testare>:
- Compoziție: Constituent; <link către substanța de referință a structurii utilizate ca
intrare pentru estimare; includeți identificatorii standard (CE/CAS/denumirea

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

97

98

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

Versiunea 1.0

chimică) și notația SMILES sau InChI.>
- Compoziție/puritate: alte informații: nu se aplică pentru studiul in silico

Results and discussion (Rezultate
și discuții)
Key result (Rezultat principal)

<bifat>

Type (Tip)

log Pow

Partition coefficient (Coeficient de
partiție)

3,0

Temp.

<Indicați valoarea, dacă este cunoscută. În caz contrar, lăsați câmpul necompletat și
menționați la rubrica Remarks (Observații) privind rezultatele din același rând al
tabelului faptul că modelul QSAR nu specifică valoarea temperaturii.>

pH

<Indicați valoarea, dacă este cunoscută. În caz contrar, lăsați câmpul necompletat și
menționați la rubrica Remarks (Observații) privind rezultatele din același rând al
tabelului faptul că modelul QSAR nu specifică valoarea pH-ului.>

Any other information on results
incl. tables (Alte informații cu
privire la rezultate, inclusiv tabele)

<Atunci când utilizați QSAR pentru substanțe multi-constituent și UVCB, furnizați o
analiză detaliată a estimărilor care au condus la rezultat>.

Overall remarks, attachments
(Observații generale, fișiere
atașate)
Overall remarks (Observații
generale)

Modelul (Q)SAR este un model valabil pentru acest efect și a fost utilizat în cadrul
domeniului său de aplicabilitate. Substanța utilizată pentru estimare este
reprezentativă pentru substanța înregistrată.

Applicant’s summary and conclusion (Rezumatul și concluzia solicitantului)
Conclusions (Concluzii)

Coeficientul de partiție (log Pow) al elementului testat a fost estimat ca fiind 3,0.

Executive summary (Rezumat)

Coeficientul de partiție a fost estimat folosind modelul (Q)SAR X. Acesta este un
model valabil pentru această substanță, care se încadrează în domeniul său de
aplicabilitate, după cum se explică în rapoartele atașate. Coeficientul de partiție a fost
estimat la valoarea 3,0.

Tabelul 7: Fișa nr. 2 pentru forța probantă a datelor din secțiunea 4.7 – Partition
coefficient (Coeficient de partiție): fișă-țintă pentru extrapolare de la
substanța-suport
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

coeficient de partiție

Type of information (Tip de
informații)

extrapolare de la substanța-suport (analog structural sau surogat)

Adequacy of study (Adecvarea
studiului)

forța probantă a datelor
1. IPOTEZĂ PENTRU ABORDAREA BAZATĂ PE ANALOGIE
2. SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) SURSĂ ȘI ȚINTĂ
3. JUSTIFICAREA ABORDĂRII BAZATE PE ANALOGIE

Justification for type of information
(Justificare pentru tipul de
informații)

Cross-reference (Referință

Această fișă de studiu privind efectul face parte dintr-o abordare bazată pe forța
probantă a datelor care cuprinde o extrapolare (acest studiu) și o estimare QSAR.
Ambele surse de date concordă din punct de vedere al valorii log Pow estimate și sunt
suficiente pentru a îndeplini cerințele privind informațiile, după cum se explică mai
departe în rezumatul furnizat pentru efect.
<Link către fișa de studiu privind efectul din secțiunea 4.7, care conține studiul-sursă;
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indicați motivul sau scopul linkului ca sursă pentru extrapolare>

Materials and methods
(Materiale și metode)
Test material information
(Informații despre materialul de
testare)

[Substanța considerată ca exemplu este o substanță mono-constituent; ținta pentru
extrapolare este constituentul.]
<Link către fișa materialului de testare>:
- Compoziție: Constituent; <link către substanța de referință care corespunde țintei
extrapolării; includeți identificatorii standard (CE/CAS/denumirea chimică).>
-<furnizați informații suplimentare privind materialul țintă pentru extrapolare, cum ar
fi forma și concentrația, după caz.>

Results and discussion (Rezultate
și discuții)
Key result (Rezultat principal)

<bifat>

Type (Tip)

log Pow

Partition coefficient (Coeficient de
partiție)

2,8

Temp.

20,0 C

pH

7,0

Overall remarks, attachments
(Observații generale, fișiere
atașate)
Overall remarks (Observații
generale)

<după caz>

Applicant’s summary and conclusion (Rezumatul și concluzia solicitantului)
Conclusions (Concluzii)

Coeficientul de partiție (log Pow) al constituentului indicat în informațiile despre
materialul de testare a fost estimat ca fiind 2,8 în condițiile de 20 ˚C și pH 7.

Executive summary (Rezumat)

Coeficientul de partiție a fost estimat ca fiind 2,8 la 20 ˚C și pH 7, pe baza
coeficientului de partiție al studiului-sursă X. După cum se explică în justificarea
pentru tipul de informații, este puțin probabil ca diferențele între structura
moleculară a țintei și a sursei să determine diferențe între coeficienții de partiție mai
mari decât eroarea experimentală obișnuită a metodei de testare.

Data waiving (Renunțare la date)
Rețineți că fișele de renunțare la date nu trebuiesă conțină informații privind rezultatele
studiului; orice informații justificative privind renunțarea la date trebuie furnizate în fișe de
studiu privind efectul separate și indicate printr-o selecție corespunzătoare în câmpul Adequacy
of study (Adecvarea studiului).

Tabelul 8: Renunțarea la date în secțiunea 4.13 – Flammability (Inflamabilitate), pe
baza faptului că studiul nu este fezabil din punct de vedere tehnic
deoarece substanța este un lichid
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

solide inflamabile

Data waiving (Renunțare la date)

studiul nu este fezabil din punct de vedere tehnic

Justification for data waiving
(Justificare pentru renunțarea la
date)

nu este necesar să se efectueze studiul deoarece substanța este un lichid
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<Link către fișa pentru compoziție din secțiunea 1.2 care descrie substanța
înregistrată ca fiind un lichid. Link către fișa de studiu privind efectul (fișele privind
studiul-cheie sau forța probantă a datelor) din secțiunea 4.11 pentru rezultatele
privind temperatura de inflamabilitate – efectul corespunzător pentru lichide.>

Tabelul 9: Renunțarea la date în secțiunea 5.1.2 – Hydrolysis (Hidroliză), pe baza
faptului că studiul nu este fezabil din punct de vedere tehnic din cauza
insolubilității mari în apă
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

hidroliză

Data waiving (Renunțare la date)

studiul nu este fezabil din punct de vedere tehnic

Justification for data waiving
(Justificare pentru renunțarea la
date)

nu este necesar să se efectueze studiul deoarece substanța este foarte insolubilă în
apă

Cross-reference (Referință
încrucișată)

<Link către fișa de studiu privind efectul (fișe privind studiul-cheie sau forța probantă
a datelor) din secțiunea 4.8, care demonstrează solubilitatea mică în apă.>

Tabelul 10: Renunțarea la date în secțiunea 7.3.1 – Skin irritation/corrosion
(Iritarea/corodarea pielii), pe baza faptului că un studiu in vitro nu este
necesar din punct de vedere științific din cauza rezultatelor existente
dintr-un studiu in vivo. Aplicabilă atunci când studiul in vivo a fost
realizat în baza anexei VIII anterior modificării anexelor la REACH care
transformă studiul in vitro în cerință standard privind informațiile
pentru toate anexele
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

iritarea pielii: in vitro/ex vivo

Data waiving (Renunțare la date)

studiul nu este necesar din punct de vedere științific/sunt disponibile alte informații

Justification for data waiving
(Justificare pentru renunțarea la
date)

nu este necesară realizarea unui studiu in vitro pentru iritarea pielii deoarece sunt
disponibile date corespunzătoare dintr-un studiu in vivo pentru iritarea pielii

Cross-reference (Referință
încrucișată)

<Link către fișa de studiu privind efectul (fișe privind studiul-cheie sau forța probantă
a datelor) din secțiunea 7.3.1, pentru iritarea pielii in vivo.>

Tabelul 11: Renunțarea la date în secțiunea 7.3.2 – Eye irritation (Iritarea ochilor) pe
baza faptului că studiul nu este necesar din punct de vedere științific din
cauza clasificării existente
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

iritarea ochilor: in vitro/ex vivo

Data waiving (Renunțare la date)

studiul nu este necesar din punct de vedere științific/sunt disponibile alte informații

Justification for data waiving
(Justificare pentru renunțarea la
date)

nu este necesar să se efectueze studiul deoarece substanța este clasificată drept
iritantă pentru ochi cu risc de lezare gravă a ochilor

Cross-reference (Referință
încrucișată)

<Link către fișa GHS din secțiunea 2.1, care include clasificarea relevantă.>
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Tabelul 12: Renunțarea la date în secțiunea 7.8.1 – Toxicity to reproduction
(Toxicitate pentru reproducere) pe baza faptului că studiul nu este
necesar întrucât studiul de toxicitate la doze repetate de 28 de zile sau de
90 de zile nu indică efecte adverse asupra organelor sau țesuturilor de
reproducere. Aplicabilă numai pentru cerința privind informațiile de la
anexa IX
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

studiu extins privind toxicitatea pentru reproducere pe o singură generație - proiect
de test de bază (cohorte...)

Data waiving (Renunțare la date)

studiul nu este necesar din punct de vedere științific/sunt disponibile alte informații

Justification for data waiving
(Justificare pentru renunțarea la
date)

altele: „nu este necesară realizarea studiului deoarece rezultatele unui studiu de
toxicitate la doze repetate de 28/90 de zile nu indică efecte adverse asupra organelor
sau țesuturilor de reproducere” [text liber ce urmează a fi introdus de solicitantul
înregistrării]

Cross-reference (Referință
încrucișată)

<Link către fișă (fișe) de studiu privind efectul toxicității la doză repetată din
secțiunea 7.5.X, care demonstrează absența efectelor asupra organelor sau
țesuturilor de reproducere.>

Testing proposal (Propunere de testare)
Pentru studiile impuse de anexele IX și X la REACH, trebuie să se transmită o propunere de
testare dacă nu este disponibil un rezultat valabil al testării. În unele cazuri, necesitatea
transmiterii unei propuneri de testare poate fi declanșată de rezultatele testelor realizate
pentru un interval cantitativ mai mic. Câmpurile indicate mai jos reprezintă informațiile minime
necesare pentru transmiterea unei propuneri de testare; orice informații suplimentare
relevante pentru susținerea propunerii de testare ar trebui să fie furnizate în câmpurile
relevante. Pentru propunerile de testare din secțiunile 7.8.1 și 7.8.2, sunt necesare informații
suplimentare privind proiectul testului și speciile (a se vedea exemplul de mai jos).

Tabelul 13: Propunere de testare în secțiunea 7.8.2 – Developmental toxicity
(Toxicitate pentru dezvoltare)
Administrative data (Date
administrative)
Endpoint (Efect)

toxicitate pentru dezvoltare

Type of information (Tip de
informații)

studiu experimental planificat

Justification for type of information
(Justificare pentru tipul de
informații)

<Includeți considerentele pentru care acest test este necesar și de ce posibilitățile de
adaptare nu sunt adecvate pentru a genera informațiile necesare.>
Rețineți că aceste informații vor fi publicate întotdeauna pe site-ul ECHA.

Materials and methods
(Materiale și metode)
Test guideline (Ghid privind
testarea)

Metoda UE B.31 (Studiu de toxicitate pentru stadiul de dezvoltare prenatal)

Test material information
(Informații despre materialul de
testare)

<Identificați, în măsura în care este posibil, materialul de testare planificat a fi
utilizat.>

Test animals (Animale de
laborator)
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<Indicați specia pe care se va efectua testul.>

Completarea rezumatelor privind efectele

Rezumatele privind efectele sunt create făcând clic dreapta pe secțiunile corespunzătoare din
panoul de navigare aflat în partea stângă a ecranului. Cu excepția cazului în care pentru
evaluarea substanței sunt relevante mai multe seturi de date [a se vedea capitolul 9.3
Assessment entity (Entitate pentru evaluare)], în mod obișnuit nu ar trebui să existe mai mult
de un rezumat privind efectul pentru fiecare tip de fișă.
În contextul REACH, rezumatele privind efectele sunt foarte importante, întrucât informațiile
compilate în acestea sunt utilizate de modulul integrat generator de rapoarte pentru generarea
Raportului de securitate chimică (RSC). În plus, valorile-cheie selectate au rolul de parametri
de intrare pentru software-ul specific utilizat în procesul de evaluare a riscurilor, de exemplu
orice instrument pentru estimarea expunerii sau instrumentul specific REACH de raportare și
evaluare a securității chimice al ECHA (Chesar).
Rezumatele privind efectele sunt disponibile pentru toate efectele din IUCLID. Există trei tipuri
de rezumate privind efectele:


Endpoint summaries at endpoint level (rezumate privind efectele la nivel de efect)
[de exemplu, secțiunea 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Toxicitate pe termen scurt la
pești)], pentru identificarea și justificarea studiului sau studiilor-cheie care urmează a fi
utilizate pentru evaluarea suplimentară. Astfel, un rezumat al efectului abordează, într-o
formă foarte condensată, cele mai relevante și fiabile date. Rezumatul se poate limita la
reperele unui studiu-cheie, în cazul în care este disponibil doar unul, sau poate oferi o
justificare a faptului că rezultatele unui anumit studiu sunt considerate ca date principale,
dacă sunt disponibile mai multe studii. Același lucru este valabil atunci când un efect
impune o evaluare a forței probante a datelor bazată pe mai multe studii. Șabloanele
pentru astfel de rezumate ale efectelor conțin o serie de câmpuri pentru introducerea
datelor, care sunt explicate în continuare în capitolul 9.7.5 Completarea rezumatelor
privind efectele;



Endpoint summaries for main sections (rezumate ale efectelor pentru secțiunile
principale), în care pot fi introduse direct date privind efectul. De exemplu, secțiunile
privind efectele 6.1.1 Short-term toxicity to fish (Toxicitate pe termen scurt la pești), 6.1.2
Long-term toxicity to fish (Toxicitate pe termen lung la pești), 6.1.3 Short-term toxicity to
aquatic invertebrates (Toxicitate pe termen scurt pentru nevertebrate acvatice) etc. sunt
grupate în secțiunea 6.1 Aquatic toxicity (Toxicitate acvatică). Șablonul pentru un astfel de
rezumat al efectului conține de obicei doar două câmpuri cu text liber: Description of key
information (Descrierea informațiilor-cheie) și Additional information (Informații
suplimentare), care sunt incluse la începutul secțiunilor RSC drept concluzie la un efect. În
unele cazuri, există și un câmp pentru justificarea clasificării și a etichetării (a se vedea
capitolul 9.5.1 GHS);



Hazard conclusions for the environment and for human health (concluzii privind
pericolele pentru mediu și pentru sănătatea umană). În cadrul titlului principal al
secțiunii 6 Ecotoxicological Information (Informații ecotoxicologice) și al secțiunii 7
Toxicological information (Informații toxicologice) sunt furnizate șabloane specifice pentru
înregistrarea unor informații cu grad mai mare de integrare privind concluzia evaluării
pericolelor, de exemplu PNEC și, respectiv, DNEL, inclusiv parametri de intrare relevanți,
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dar și concluzii privind pericolele de o calitate mai bună. Șabloanele pentru rezumatul
concluziei privind pericolele sunt explicate în continuare în capitolul 9.7.5 Completarea
rezumatelor privind efectele.
În paragrafele următoare se explică mai în detaliu diferitele tipuri.

Rezumate ale efectelor la nivel de efect
Rezumatele privind efectele la nivel de efect sunt destinate identificării informațiilor-cheie din
efect în vederea evaluării. Acestea constau dintr-un set de informații:
Link to relevant study record(s) (Link către fișa sau fișele de studiu relevante)
Aici indicați linkul către studiul sau studiile cele mai relevante din care se extrapolează
valoarea-cheie pentru evaluarea securității chimice.
Description of key information (Descrierea informațiilor-cheie)
Aici faceți un scurt rezumat al valorilor relevante pentru efect, împreună cu o serie de
informații contextuale privind originea valorii. Puteți furniza, în special, informații care nu pot fi
introduse în câmpurile mai structurate de la secțiunea Key value for chemical safety
assessment (Valoare-cheie pentru evaluarea securității chimice). De asemenea, se poate face
trimitere la mai multe studii-cheie, după caz. Puteți furniza unele informații privind caracterul
incert al valorii-cheie utilizate pentru evaluarea securității chimice (de exemplu, incluzând
intervalele posibile pentru valoare). Puteți face și o caracterizare calitativă a anumitor
proprietăți (de exemplu, complet solubil). Acest text se utilizează în principal pentru RSC, ca
un scurt rezumat al datelor. Pentru proprietățile fizico-chimice indicate în secțiunea 3, acesta
corespunde informațiilor introduse în secțiunea 1 a RSC prin modulul integrat generator de
rapoarte. Cu toate acestea, caracterizarea datelor privind efectul ar trebui să fie menținută cât
mai concisă posibil.

Tabelul 14: Exemplu de date care ar putea fi introduse câmpul description of key
information (descrierea informațiilor-cheie)
Physicochemical properties mainly influencing the distribution and fate of the substance (Proprietăți fizicochimice care influențează în principal distribuția și evoluția substanței)
Melting point (Punct de topire)

54,6-55,8 °C la 1 013 hPa {Ghidul CEE A.1: Analize termice [calorimetrie cu scanare
diferențială (DSC)], coeficient de partiție}

Water solubility (Solubilitate în
apă)

complet miscibilă (Ghidul CEE A.6)

Phototransformation in air
(Fototransformare în aer)

T1/2 = 9,32 x 10-2 ani (sensibilizant: radical OH) (AOP Win v 1.86)

Biodegradation in water:
screening test (Biodegradare în
apă: test de depistare)

Nu este ușor biodegradabilă: 0-8 % (CBO) în 28 de zile, 0-1 % (HPLC) în 28 de zile (OCDE
GT 301C)

Physicochemical properties linked to physical hazard for human health (Proprietăți fizico-chimice asociate cu
pericolul fizic pentru sănătatea umană)
Explosivity (Explozivitate)

Limita inferioară de explozie: 3 % din volumul de aer
Limita inferioară de explozie: 3 % din volumul de aer

Ecotoxicological information (Informații ecotoxicologice)
Short-term toxicity to fish

LC50 (96h) < 100 mg/l pentru Pimephales promelas (OCDE GT 203, static)
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(Toxicitate pe termen scurt la
pești)

Toxicological information (Informații toxicologice)
Repeated dose toxicity
(Toxicitate la doză repetată)

Subcronică (90 de zile) studiu oral (gavaj), șobolan (Sprague-Dawley) m/f (Ghidul OCDE
408, BPL): NOAEL: 700 mg/kg greutate corporală/zi (nominal) (mascul)
Subacută (28 de zile) studiu oral (gavaj), șobolan (Wistar) m/f (Ghidul OCDE 408, BPL):
NOAEL: > 1 000 mg/kg greutate corporală/zi (doză administrată efectiv) (mascul/femelă)

Genetic toxicity In vitro
(Toxicitate genetică in vitro)

Mutații genetice (testul de mutație inversă pe bacterii/testul Ames): S. typhimurium TA
100: pozitiv cu și fără activare metabolică; TA 1535: pozitiv fără activare metabolică
(echivalent cu OCDE GT 471)

Genetic toxicity In vivo
(Toxicitate genetică in vivo)

Aberații cromozomiale (testul de micronucleu): negativ [similar cu OCDE GT 474;
3 concentrații (2 x 100, 2 x 200 și 2 x 400 μg/kg greutate corporală) administrată pe cale
orală la șoareci]

Key value for chemical safety assessment (Valoare-cheie pentru evaluarea securității chimice).
Sunt prevăzute informații pentru identificarea valorii sau valorilor-cheie care pot fi utilizate
ulterior în cadrul evaluării securității chimice ca parametri de intrare pentru estimarea
expunerii sau pentru stabilirea concluziilor privind pericolele (eco)toxicologice și a clasificării și
etichetării. Pentru a permite utilizarea oricărui software specific, se furnizează doar un număr
minim de câmpuri structurate.
Valorile-cheie sunt destinate comprimării datelor centralizate în câmpul Short description of
key information (Scurtă descriere a informațiilor-cheie) într-o singură valoare numerică sau
observație finală (de exemplu, negativ/pozitiv) aleasă dintr-o listă verticală. În cazul unui
câmp numeric, se poate introduce doar o valoare, nu un interval, și nu se pot folosi operatori
de comparare (mai mic decât sau mai mare decât). Poate fi necesară transformarea într-o
unitate măsură a temperaturii predefinită, dacă acest lucru este indicat în eticheta câmpului
(de exemplu, Koc la 20 °C), cu toate că, în majoritatea cazurilor, unitatea se poate preciza
într-un câmp separat „Unit” (Unitate).
Dacă valoarea-cheie identificată din datele studiului nu este unică ci un interval sau dacă este
precedată de operatorii <, <=, > sau >=, poate fi necesar să furnizați valoarea pe care o
considerați a fi cea mai adecvată pentru utilizare ulterioară ca valoare de intrare în procesul de
evaluare a expunerii. Într-adevăr, instrumentele de evaluare, cum ar fi Chesar, depind de
disponibilitatea valorilor-cheie introduse în rezumatele privind efectele din IUCLID (de
exemplu, masa moleculară, presiunea de vapori, solubilitatea în apă, biodegradabilitatea). Din
motive de transparență, justificarea oricăror valori determinate de utilizator trebuie să fie
descrisă în câmpul Additional information (Informații suplimentare).




Pentru proprietățile fizico-chimice și proprietățile privind evoluția, aceasta constă, în
principal, dintr-o valoare care poate fi utilizată pentru estimarea unei valori deterministe a
expunerii. Prin urmare, selectați valoarea care duce la o estimare realist-pesimistă a
expunerii;
Ca exemplu de parametru determinat de utilizator, dacă în ceea ce privește solubilitatea în
apă substanța este complet miscibilă: introduceți o valoare adecvată a concentrației (de
exemplu 1 g/l), care se încadrează în categoria de solubilitate cea mai mare utilizată în
instrumentul de evaluare relevant;
Pentru efectele care reprezint[ un pericol pentru mediu, aceasta constă, de obicei, într-un
descriptor al dozelor (de exemplu LC50 sau NOEC) care poate fi utilizat pentru
determinarea unei PNEC. Prin urmare, selectați cea mai mică valoare relevantă.
Ca exemplu de parametru determinat de utilizator, dacă pentru toxicitatea acvatică pe
termen lung la pești este disponibilă o LOEC de 1 mg/l (care corespunde unui efect >10 și
<20 %): calculați NOEC ca LOEC/2 și introduceți 0,5 mg/l în câmpul pentru NOEC;
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Pentru efectele asupra sănătății umane key value (valoarea cheie) este diferențiată în
continuare într-un set de date structurate care pot fi utilizate pentru determinarea unui
DNEL (prin urmare, selectați cea mai mică valoare relevantă) sau o concluzie calitativă (de
exemplu, iritantă). Structura poate varia în funcție de efect. Pot fi introduse următoarele
informații, întrucât sunt utile pentru identificarea factorilor de evaluare adecvați pentru
determinarea unui DNEL, dacă este cazul:
i.

concluzie privind efectul: adverse effect observed (s-a observat un efect advers) /
no adverse effect observed (nu s-a observat un efect advers) / no study available
(nu este disponibil niciun studiu) / no study available (further information
necessary) [nu este disponibil niciun studiu (sunt necesare informații
suplimentare)];

ii. selectarea efectului care să permită trimiterea la o fișă de studiu privind efectul;
iii. justificarea selecției, pentru a documenta de ce studiul selectat este considerat
adecvat pentru a trage concluziile cu privire la pericolele pentru acel efect;
iv. nivelul efectului (dacă este cazul), pentru a preciza nivelul efectului obținut din
studiul selectat;
v. tipul testului (dacă este cazul), pentru a preciza tipul testului folosit în studiul
selectat;
vi. specia (dacă este cazul), pentru a preciza specia pe care a fost realizat studiul
selectat;
vii. calitatea întregii baze de date descrise prin diferiți factori, cum ar fi măsura în care
informațiile disponibile satisfac cerințele privind informațiile din REACH
determinate de cantitate (caracterul complet al bazei de date), precum și
credibilitatea și consecvența diferitelor studii (calitatea metodei de testare,
amploarea și puterea statistică a proiectului studiului, plauzibilitatea biologică,
relațiile doză-răspuns și testarea statistică).
Justification for (no) classification [Justificarea (ne)clasificării]
Disponibilă pentru anumite efecte (a se vedea capitolul 9.5.1 GHS).
Informații suplimentare
În acest câmp de text îmbogățit, descrieți interpretarea informațiilor principale pe care le-ați
introdus pentru un anumit efect. Printre aceste se numără, de exemplu:






concluzii pentru evaluarea pericolelor pentru efect. De exemplu, pentru proprietățile fizicochimice asociate cu pericolele pentru sănătatea umană, se caracterizează capacitatea
intrinsecă a substanței de a cauza efecte adverse;
discuție privind eventualele date lipsă;
relevanța rezultatelor pentru evaluarea riscurilor. De exemplu, pentru sănătatea umană,
gradul de relevanță al rezultatelor obținute din studiile pe animale;
justificarea alegerii studiului sau studiilor-cheie și a alegerii valorii-cheie care, conform
opiniei dumneavoastră, caracterizează efectul. Aceasta include discutarea celor mai
relevante informații identificate și, în unele cazuri, a studiilor care nu sunt considerate de
încredere, dar care oferă rezultate critice. În acest caz ar trebui inclusă discutarea
motivelor pentru care s-a renunțat la acestea în favoarea altor studii. Pe de altă parte,
trebuie să se justifice analiza forței probante a datelor bazată pe date mai puțin credibile
sau pe utilizarea datelor publicate a căror grad de încredere nu poate fi verificat din cauza
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numărului limitat de raportări. Pentru efectele asupra sănătății umane, astfel de argumente
trebuie să fie furnizate în câmpul „Justification for selection” (Justificarea selectării);
dacă au fost identificate mai multe studii relevante pentru evaluare, discutați motivele
posibile pentru rezultatele diferite, dacă există, de exemplu diferențe privind
puritatea/impuritățile substanței de testare utilizate, diferențe între metodele de testare și
condițiile de testare etc.

Este posibil ca aceste discuții să nu fie necesare pentru efectele simple într-o situație standard,
de exemplu solubilitatea în apă.

Tabelul 15: Exemplu de informații care pot fi introduse în câmpul Additional
information (Informații suplimentare)
Physicochemical properties mainly influencing the distribution and fate of the substance (Proprietăți fizicochimice care influențează în principal distribuția și evoluția substanței)

Biodegradation
(Biodegradare)

Acest articol trebuie considerat ca nefiind ușor biodegradabil. Totuși, degradarea
substanței în proporție de 40-60 % în testul de evoluție a CO2 este un indiciu clar al
producerii biodegradării primare avansate. Ghidul REACH al cerințelor privind
informațiile, capitolul R.7b, prevede că „Atunci când testele pentru biodegradabilitate
rapidă indică îndeplinirea relativă a criteriului de trecere (adică ThOD puțin sub 60 %),
aceste rezultate pot fi utilizate pentru a dovedi biodegradabilitatea intrinsecă.” Prin
urmare, substanța se consideră a fi intrinsec biodegradabilă.

Physicochemical properties linked to physical hazard for human health (Proprietăți fizico-chimice asociate cu
pericolul fizic pentru sănătatea umană)

Flammability (Inflamabilitate)

Lichidul inflamabil are punctul de aprindere la 13 °C. Limitele inferioară și superioară de
explozie/inflamabilitate se situează între 3 și 19 % din volumul de aer.
Vaporii substanței sunt mai grei decât aerul. Datorită presiunii mari de vapori mari (….) se
așteaptă o evaporare semnificativă din faza lichidă. Autoaprinderea și descompunerea se
pot produce la temperaturi mai mari de 300 de grade.

În plus, pentru câteva dintre efectele asupra sănătății umane (7.5 toxicitate la doză repetată,
7.6 toxicitate genetică, 7.7 cancerigenitate, 7.8 toxicitate pentru reproducere, 7.9.1
neurotoxicitate, 7.9.2 imunotoxicitate) puteți introduce o analiză a modului de acțiune al
substanței dumneavoastră înregistrate în câmpul Mode of action analysis / human relevance
framework (Analiza modului de acțiune/cadru cu relevanță pentru om). Pentru a introduce o
astfel de analiză, se recomandă să consultați șablonul disponibil la
http://echa.europa.eu/ro/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats.

Concluziile privind evaluarea pericolelor17
În cazul dosarelor privind cantități de peste 10 tone trebuie să se prezinte un RSC (anexa I la
REACH). Acest RSC trebuie să conțină o evaluare a pericolelor în care, dacă este posibil, să fie
determinate PNEC și DNEL. În cazul în care substanța îndeplinește criteriile de clasificare
pentru cel puțin un pericol sau dacă este evaluată ca fiind PBT sau vPvB, trebuie făcută o
evaluare a expunerii. În acest caz, domeniul de aplicare al evaluării expunerii în temeiul
REACH și tipul sau caracterizarea riscurilor care urmează a fi realizate pot fi deduse din
concluzia privind evaluarea pericolelor pentru fiecare obiectiv de protecție pentru mediu și
pentru fiecare cale și tip de efect pentru sănătatea umană:

Ghid disponibil la adresa: http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safetyassessment
17
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dacă concluzia este că nu s-au identificat pericole, nu este necesară realizarea evaluării
expunerii;
dacă a fost determinat un PNEC sau un DNEL, trebuie realizată o caracterizare cantitativă a
riscurilor;
dacă a fost determinat un DMEL sau un alt prag toxicologic, trebuie realizată o evaluare
semi-cantitativă;
în toate celelalte cazuri, trebuie făcută o caracterizare calitativă a riscurilor.

Pentru mai multe informații, consultați partea D a Ghidului: Cadru pentru evaluarea expunerii,
disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.

Concluzii privind pericolele pentru mediu (inclusiv PNEC)
În rezumatul privind efectul din secțiunea 6 Ecotoxicological information (Informații
ecotoxicologice), pentru fiecare obiectiv de protecție trebuie să se facă o selecție în lista
verticală Hazard assessment conclusion (Concluzie evaluare pericol).
Pe baza rezultatului evaluării pericolelor se selectează un PNEC, furnizând o valoare numerică
și o unitate, sau se alege din listă un motiv pentru care nu este disponibil un PNEC. Dacă s-a
determinat un PNEC, furnizați informații suplimentare privind determinarea sa în câmpurile
Assessment factor (Factor de evaluare) și Extrapolation method (Metodă de extrapolare).
Dacă nu s-a determinat niciun PNEC, trebuie furnizată o explicație în câmpul Explanation for
hazard conclusion (Explicație pentru concluzia privind pericolele).
Concluzii privind pericolele pentru sănătatea umană [inclusiv DN(M)EL)]
În rezumatul privind efectul din secțiunea 7 Toxicological information (Informații toxicologice),
pentru fiecare pericol de la rubricile Workers (Lucrători) și General population (Populație
generală) trebuie selectată o opțiune din lista verticală Hazard assessment conclusion
(Concluzie evaluare pericol). Concluziile includ:








determinarea valorilor DNEL sau a DMEL din descriptorii dozelor care suscită gradul cel mai
ridicat de îngrijorare (de obicei, cel mai mic NOAEL/LOAEL) în funcție de calea de expunere
și de tipul efectului;
stabilirea unei descrieri calitative a nivelului și tipului de pericol (grad scăzut, mediu sau
ridicat de pericol) pentru efectele cu valoare de prag, cum sunt iritarea sau sensibilizarea
ochilor, dacă nu este disponibil niciun descriptor al dozelor. Acest lucru este valabil și
pentru efectele fără valoare de prag pentru care nu se poate determina DMEL (de exemplu,
mutagenitate);
declarația no hazard identified (nu s-a identificat niciun pericol) pentru o cale de expunere
și un tip de efect, dacă nu au fost observate efecte adverse la doza limită din studiile
indicate;
declarații în legătură cu concluzia conform căreia informațiile disponibile nu susțin o
concluzie privind pericolele substanței pentru o anumită cale de expunere sau un anumit tip
de efect. Aceasta poate include două cazuri de evaluare:
i.

Hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure
expected (Pericol necunoscut, dar nu sunt necesare informații suplimentare
privind pericolul întrucât expunerea este improbabilă): această opțiune urmează
să fie selectată atunci când se renunță la informațiile privind pericolul, pe baza
faptului că expunerea este improbabilă. În acest caz, evaluarea expunerii trebuie
să descrie condițiile de utilizare în care se previne expunerea;
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ii. Insufficient data available (further information necessary) [Nu sunt disponibile
suficiente date (sunt necesare informații suplimentare)]: pentru a indica faptul că
se propune un test.
Dacă s-a determinat un DNEL, furnizați informații suplimentare privind determinarea DNEL-ului
în câmpul DNEL related information (Informații legate de DNEL).
Când apare o abatere de la factorul de evaluare standard, justificarea dumneavoastră trebuie
să precizeze modul în care s-a ținut cont de următorii factori din secțiunea 1.4.1. a anexei I:





incertitudinea care apare, printre alți factori, din variabilitatea informațiilor experimentale și
din variațiile intra- și interspecii;
natura și gravitatea efectului;
sensibilitatea (sub)populației umane căreia i se aplică informațiile cantitative și/sau
calitative privind expunerea;
și faptul că DNEL-ul reflectă calea sau căile probabile, durata și frecvența expunerii.

Pentru mai multe informații, citiți textul de ajutor specific câmpului din IUCLID.

9.7.6.1.

Calculatorul DNEL din IUCLID

IUCLID 6 include o funcție numită DNEL calculator (Calculator DNEL). Acesta are scopul de a
ajuta la determinarea nivelului calculat fără efect pentru lucrători (Workers) și populația
generală (General population) în ceea ce privește efectele sistemice pe termen lung pentru
căile de expunere orală, cutanată și prin inhalare, pe baza ghidului ECHA intitulat Ghidul
cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice, capitolul R.8.
Versiunea actuală a calculatorului DNEL permite determinarea valorilor DNEL pentru un efect
sistemic pe termen lung, pe baza efectelor dependente de doză, numai în ceea ce privește
toxicitatea la doze repetate sau toxicitatea pentru reproducere. Nu este posibilă calcularea
DNEL pentru toxicitatea acută sau pentru efectele locale, nici utilizarea datelor umane și
derivarea DNEL pentru substanțele care sunt cancerigene peste un anumit prag. În fine,
calculatorul DNEL nu permite calcularea nivelurilor calculate cu efect minim (DMEL) pentru
pericolele fără valoare de prag.
Calculatorul DNEL poate fi accesat făcând clic dreapta pe rezumatul efectului, în secțiunea „7
Toxicological information” (Informații toxicologice), dintr-un set de date privind substanța sau
un șablon. Calculatorul DNEL va calcula valorile DNEL implicite pe baza datelor furnizate în
setul de date la rezumatele efectelor din secțiunile 7.1, 7.5 și 7.8. Dacă este necesar,
solicitantul înregistrării poate modifica unii parametri ai calculelor implicite, oferind o
justificare. Rezultatul este introdus automat în rezumatul efectului din secțiunea 7. Concluziile
privind pericolul de efecte locale și de efecte acute trebuie introduse manual de solicitantul
înregistrării direct în rezumatul privind efectul.
Pentru informații suplimentare despre funcția DNEL calculator din IUCLID, consultați
sistemul de asistență din IUCLID.

9.8.

Secțiunea 11 Guidance on safe use (Indicații de utilizare în
condiții de siguranță)

În conformitate cu secțiunea 5 din anexa VI la Regulamentul REACH, trebuie să furnizați
indicații pentru utilizarea în condiții de siguranță, cu următoarele informații:


măsuri de prim ajutor;
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măsuri de stingere a incendiilor;
măsuri în caz de dispersie accidentală;
manipulare și depozitare;
informații referitoare la transport.

În
ar




cazurile în care nu este necesar un RSC, trebuie să introduceți informații suplimentare, cum
fi:
controale ale expunerii și protecție personală;
stabilitate și reactivitate;
considerații privind eliminarea.

Pentru transmiterile în comun, indicațiile de utilizare în condiții de siguranță pot fi furnizate de
către solicitantul principal al înregistrării în numele tuturor membrilor, sau separat, de către
fiecare membru în parte.

Informațiile introduse trebuie să fie în concordanță cu cele din fișa cu date de securitate
(FDS), în cazul în care este necesară o FDS.

9.9.

Secțiunea 13 Assessment reports (Rapoarte de evaluare)

Această secțiune permite atașarea de diferite rapoarte.
Tot în această secțiune se atașează raportul de securitate chimică, dacă este necesar.
Articolul 14 din Regulamentul REACH prevede obligația efectuării unei evaluări a securității
chimice (ESC) și documentarea acesteia într-un raport de securitate chimică (RSC). Acest lucru
este valabil pentru substanțele fabricate sau importate în cantități mai mari de 10 tone anual,
cu unele excepții enumerate la articolul 14 alineatul (2).
Pentru a atașa un RSC:
1. Creați o fișă în secțiunea 13 și dați-i o denumire semnificativă, de exemplu „Chemical
Safety Report” (Raport de securitate chimică).
2. Atașați RSC în câmpul Document/report (Document/raport).
3. Selectați opțiunea REACH Chemical safety report (CSR) [Raport de securitate chimică
REACH (RSC)] din lista de selectare Type of report (Tip de raport). Din lista de selectare
CSR contains (RSC conține), selectați o valoare care să reflecte conținutul RSC-ului atașat,
adică specificați dacă RSC conține partea A, partea B cu evaluarea pericolelor sau partea B
cu scenariile de expunere sau o combinație a acestora.
4. Selectați tipul de RSC în câmpul următor (Type of CSR): dacă sunteți solicitantul principal
al înregistrării, specificați dacă este un RSC comun pe care îl transmiteți în numele tuturor
membrilor sau propriul dumneavoastră RSC. De asemenea, puteți indica dacă RSC-ul
dumneavoastră propriu se bazează pe un RSC elaborat în comun.
5. Indicați tipul instrumentului utilizat pentru realizarea ESC și pentru generarea RSC în
câmpul Chemical safety assessment/report tool used (Instrument utilizat pentru
evaluarea/raportarea securității chimice) (de exemplu, dacă ați utilizat Chesar). Dacă ați
utilizat un astfel de instrument, puteți atașa și un fișier exportat din acesta, prin crearea
unei alte fișe în secțiunea 13 și selectarea opțiunii REACH Chemical safety
assessment/exposure estimation tool export file (Fișier exportat din instrumentul de
evaluare a securității chimice/estimare a expunerii conform REACH) în câmpul Type of
report (Tip de raport).
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6. În câmpurile următoare puteți furniza detalii suplimentare despre fișierele atașate (de
exemplu, dacă atașați un fișier exportat din instrumentul de evaluare, ați putea indica
versiunea folosită) sau alte explicații.
Raportul de securitate chimică comun
În cazul unei transmiteri în comun, membrii pot conveni ca solicitantul principal al înregistrării
să transmită un RSC comun în numele tuturor membrilor sau al unora dintre aceștia. Evaluarea
pericolelor ar trebui să facă parte întotdeauna din transmiterea comună. Atunci când este de
așteptat să se realizeze o evaluare a expunerii, solicitanții înregistrării sunt sfătuiți să
transmită un RSC comun. Dosarul solicitantului principal al înregistrării ar trebui să includă, în
secțiunea 3.5, toate utilizările vizate de RSC-ul comun și să indice, în câmpul Related
assessment (Evaluare aferentă) din secțiunea 3.5, dacă aceste utilizări: i) sunt evaluate în
RSC-ul comun sau ii) sunt evaluate în RSC-ul comun, dar nu sunt utilizările proprii ale
solicitantului principal. Ceilalți solicitanți ai înregistrării includ utilizările lor în secțiunea 3.5 și
indică, în câmpul Related assessment din această secțiune, faptul că utilizările sunt evaluate în
RSC-ul comun. RSC-ul comun trebuie transmis numai de solicitantul principal al înregistrării.
Se recomandă ca acesta să le furnizeze membrilor transmiterii în comun o documentație care
să detalieze modul în care utilizările vizate de RSC-ul comun au fost descrise în secțiunea 3.5
din IUCLID. Documentul poate fi furnizat ca fișier exportat din IUCLID.
În plus, solicitantul principal sau membrii individuali ai transmiterii în comun pot raporta și
evalua anumite utilizări relevante numai pentru ei înșiși. Apoi, ei pot transmite un RSC parțial,
conținând doar capitolele 1, 2, 9 și 10 din partea B, și pot adăuga utilizările corespunzătoare în
secțiunea 3.5. În câmpul Related assessment trebuie semnalat faptul că utilizarea este
evaluată într-un RSC propriu.
Este esențial ca fiecare solicitant al înregistrării să menționeze, pentru fiecare utilizare, dacă
aceasta este evaluată într-un RSC comun sau într-un RSC propriu sau dacă este exceptată de
la evaluare.
Chiar dacă solicitantul principal transmite un RSC care include evaluarea expunerii în numele
membrilor transmiterii în comun, trebuie totuși ca fiecare membru al transmiterii comune să
furnizeze partea A din RSC, în care să certifice faptul că aplică măsurile de administrare a
riscurilor identificate la propriul său loc de producere sau de utilizare și că a comunicat
măsurile de administrare a riscurilor necesare și relevante pentru clienții săi.
Renunțarea la raportul de securitate chimică
Articolul 14 alineatul (2) din REACH precizează anumite condiții în care nu este necesară
efectuarea unei evaluări a securității chimice. Trebuie totuși să creați o fișă în secțiunea 13 și
dacă substanța dumneavoastră îndeplinește condițiile de la articolul 14 alineatul (2), pentru ca
dosarul să fie considerat complet. Selectați REACH Chemical safety report (Raport de
securitate chimică REACH) ca tip de raport în câmpul Type of report și justificați absența unui
RSC prin includerea unei explicații în câmpul Discussion (Discuție). În justificare, trebuie să
oferiți indicații clare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 14 alineatul (2), și
anume că substanța este importată într-un amestec sau într-un material în care este prezentă
într-o concentrație inferioară valorii-limită relevante pentru substanța respectivă. Justificarea
trebuie să fie specifică substanței înregistrate; o trimitere generică la articolul 14 alineatul (2)
nu este suficientă pentru omiterea raportului de securitate chimică.


Dacă aplicați derogarea prevăzută de articolul 14 alineatul (2) în cazul special al unui
monomer importat într-un polimer, pe lângă cele de mai sus trebuie să demonstrați și că
substanța nu reapare (adică nu este eliberată din polimer) în timpul ciclului său de viață
sau după eliberarea în mediu.
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Generatorul de rapoarte din IUCLID
În cazul în care completați informațiile din secțiunea 13.1 Chemical Safety Report (part A)
[Raport de securitate chimică (partea A)], generatorul de rapoarte din IUCLID va completa și
partea A din RSC-ul dumneavoastră. Această fișă include trei părți, care trebuie raportate în
cele trei câmpuri de text ale fișei:


Un rezumat al măsurilor de administrare a riscurilor: nu este necesar să repetați descrierea
măsurilor de administrare a riscurilor incluse în partea B. Este suficientă o trimitere la
scenariile de expunere relevante din partea B. O declarație privind faptul că aceste măsuri
au fost puse în aplicare: aceasta se referă la producția și utilizările proprii ale solicitantului
înregistrării. O declarație privind faptul că aceste măsuri au fost comunicate clienților prin
intermediul fișelor extinse cu date de securitate.


După generarea RSC-ului cu ajutorul generatorului de rapoarte, acesta trebuie atașat în
secțiunea 13, astfel cum s-a explicat mai sus.

9.10. Secțiunea 14 Information requirements (Cerințe privind
informațiile)
9.10.1.

Secțiunea 14, rubrica Annex III criteria (Criteriile din anexa III)

Cerințele standard privind informațiile pentru înregistrările unor cantități cuprinse între 110 tone conform REACH sunt definite în anexa VII la REACH, care este împărțită în tipuri de
informații:



informații privind proprietățile fizico-chimice necesare pentru toate substanțele în cantități
cuprinse între 1-10 tone/an; și
informații privind proprietățile toxicologice și ecotoxicologice pentru toate substanțele care
nu beneficiază de un regim tranzitoriu și pentru cele care beneficiază de un regim
tranzitoriu și care îndeplinesc criteriile din anexa III la REACH.

Dacă înregistrați o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu în cantități de 1-10 t,
care nu prezintă niciun motiv de îngrijorare conform descrierii din anexa III la REACH, puteți
beneficia de cerințe reduse privind informațiile și să transmiteți dosarul doar cu informațiile
fizico-chimice [a se vedea și anexa Overview of endpoints and information requirements
(Prezentare generală a efectelor și cerințelor privind informațiile)]. În acest scenariu, va trebui
să completați Annex III criteria under Section 14 Information requirements (Criteriile din
anexa III din cadrul secțiunii 14 Cerințe privind informațiile) din IUCLID, pentru a vă justifica
abordarea. Acest lucru este valabil atât pentru dosarul solicitantului principal, cât și pentru cele
ale membrilor, care conțin numai informații fizico-chimice:
1. Faceți clic dreapta pe Annex III criteria (Criteriile din anexa III) din panoul de navigare
aflat în partea stângă a ecranului.
2. Selectați opțiunea New fixed record (Fișă fixă nouă).
3. Se creează o fișă nouă, cu un set de întrebări.
Întrebările/punctele care apar în fișă vă vor ghida, pas cu pas, către diferitele posibilități ale
unei substanțe care intră sub incidența anexei III la REACH, pentru a demonstra
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neaplicabilitatea criteriilor acesteia pentru substanța dumneavoastră. Va trebui să răspundeți
la toate întrebările alegând Yes (Da) sau No (Nu) din respectivele liste de selectare. Veți avea
posibilitatea să vă motivați concluziile prin intermediul unui text liber și prin atașarea
documentelor justificative, dacă este necesar.
Pentru a veni în sprijinul eforturilor solicitanților înregistrării de a stabili dacă substanța lor
îndeplinește sau nu criteriile din anexa III la REACH, ECHA a generat un inventar al
substanțelor pentru care există dovezi că ar putea să îndeplinească aceste criterii.
Inventarul, împreună cu exemple ilustrative privind modul de utilizare a acestuia, este
disponibil la adresa https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory. În
plus, ECHA a elaborat un material ajutător care prezintă pe scurt o procedură etapizată
eficace destinată întreprinderilor pentru analiza anexei III la REACH în contextul înregistrării.
Pentru informații suplimentare, vizitați pagina web dedicată anexei III la adresa
https://echa.europa.eu/support/registration/what-information-you-need/reducedinformation-requirements.

9.10.2.

Secțiunea 14, rubrica Opt-out information for REACH registration
(Informații neincluse în transmiterea în comun pentru înregistrarea
conform REACH)

În această secțiune puteți transmite separat părți din datele dosarului de înregistrare, pe lângă
datele convenite pentru transmiterea în comun. Dacă ați selectat date care să nu fie incluse în
transmiterea în comun, ar trebui să creați o nouă fișă și apoi să adăugați mai multe blocuri
făcând clic pe butonul
. Pentru fiecare bloc creat în secțiune trebuie să furnizați o justificare
pentru neincluderea în transmiterea în comun, care să acopere toate documentele din blocul
respectiv. Justificarea trebuie să urmeze dispozițiile articolului 11 alineatul (3) sau ale
articolului 19 alineatul (2) din REACH.
Mai multe informații privind posibilitățile și mecanismele de neincludere în transmiterea în
comun pot fi consultate în Ghidul privind schimbul de date, disponibil la adresa
http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.
În plus, în capitolul 10.2 din acest manual se găsesc informații suplimentare privind crearea
unui dosar cu prezentarea separată a tuturor informațiilor în urma unui litigiu.

10. Crearea unui dosar
După ce ați inclus toate informațiile relevante în setul de date privind substanța, următorul pas
este să creați un dosar.
Înainte de a crea un dosar, se recomandă să verificați dacă setul de date privind substanța
este complet, cu ajutorul Validation assistant [Asistent pentru validare (Instrument de
verificare a integralității tehnice)]. Pentru informații suplimentare despre utilizarea
asistentului pentru validare, consultați sistemul de ajutor din IUCLID.
Acesta poate fi momentul potrivit și pentru a verifica dacă puteți îmbunătăți calitatea setului
de date înainte de a crea dosarul. Puteți consulta pagina web How to improve your dossier
(Îmbunătățirea dosarului) de pe site-ul ECHA: http://echa.europa.eu/ro/support/how-toimprove-your-dossier
1. Pentru a crea un dosar, deschideți lista cu seturile de date privind substanța disponibile,
făcând clic pe pictograma Substance

(Substanță) de pe pagina principală a IUCLID.
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2. În panoul de navigare din partea stângă a ecranului se afișează toate substanțele
disponibile (în limita numărului maxim de rezultate ale căutării, configurat în preferințele
utilizatorului). Dacă o substanță nu apare în listă, o puteți căuta cu ajutorul panoului de
căutare. Dacă lista este prea lungă, puteți crea un filtru introducând în câmpul de filtrare (o
parte din) denumirea substanței.
3. Selectați substanța pentru care doriți să creați un dosar.
4. Faceți clic dreapta pe substanță în lista cu rezultatele interogării. Din meniul pop-up,
selectați opțiunea Create dossier (Creare dosar).
5. După selectarea opțiunii Create dossier se afișează asistentul pentru crearea dosarului.
Urmați pașii indicați de asistentul pentru crearea dosarului.
În configurarea implicită a asistentului pentru crearea dosarului se afișează doar doi pași:
Select submission type (Selectați tipul de transmitere) (1) și Complete the dossier header
(Completați antetul dosarului) (5). Dacă doriți să modificați setările implicite pentru a avea
mai multe opțiuni, puteți să bifați caseta Use advanced settings (Utilizare setări avansate).
1. Selectați tipul transmiterii.
Alegerea șablonului corect pentru dosar, prin selectarea tipului de transmitere, este esențială
pentru o transmitere reușită. Înainte de a exporta dosarul, trebuie să vă asigurați că șablonul
selectat corespunde tipului de transmitere pe care intenționați să o faceți.
Dacă ați bifat caseta Use advanced settings (Utilizare setări avansate), urmați pașii 2-4; dacă
păstrați setările implicite (configurare recomandată), treceți direct la pasul 5:
2. Definiți nivelul de confidențialitate, selectând semnalizatoarele de protecție a datelor. Dacă
ați inclus vreun semnalizator referitor la confidențialitate sau la un program de
reglementare în setul de date privind substanța, asigurați-vă că includeți în dosar
informațiile relevante, selectând semnalizatoarele corespunzătoare la acest pas. Dacă nu
sunteți sigur, se recomandă să selectați opțiunea implicită „all fields - including confidential
test material” (toate câmpurile - inclusiv materialele de testare confidențiale). ECHA va
evalua caracterul confidențial al informațiilor și justificările furnizate. Mai multe informații
despre publicarea unei părți a dosarului se găsesc pe site-ul ECHA, la adresa
http://echa.europa.eu/ro/manuals.
3. Selectați dacă doriți să includeți și adnotările în dosar.
4. Verificați și selectați ce documente și entități va cuprinde dosarul. Pentru aceasta, selectați
din Entities list (Lista entităților) substanța precedată de simbolul
. Documentele și
entitățile asociate substanței vor fi enumerate în fereastra References to (Trimiteri la);
documentele care urmează să fie incluse în dosar sunt deja bifate. Unele documente, cum
ar fi cele din secțiunea 1.1, vor fi întotdeauna incluse în dosar și nu pot fi excluse la acest
pas. Tot astfel, în funcție de tipul transmiterii, unele documente nu vor apărea în listă și nu
pot fi incluse, ele nefiind relevante pentru tipul de transmitere selectat. Dacă nu sunteți
sigur ce informații ar trebui să includeți, puteți să selectați Next (Continuare) și să vă
bazați pe setările implicite pentru tipul de transmitere respectiv.
5. Completați antetul dosarului, introducând informațiile administrative
suplimentare.
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Informațiile conținute în antetul dosarului sunt esențiale pentru verificarea regulilor de lucru
în momentul transmiterii. Informațiile incomplete sau incorecte pot determina respingerea
dosarului. În acest caz, trebuie să creați și să transmiteți un dosar nou, cu informațiile
corectate. Pentru mai multe informații, consultați anexa: Prezentare generală a verificărilor
privind regulile de lucru efectuate de ECHA asupra dosarelor transmise.
În subcapitolele următoare se descrie modul de completare a informațiilor administrative din
antetul dosarului.

10.1. Administrative information (Informații administrative)
Dossier name (Denumire dosar): alegeți o denumire pentru dosarul dumneavoastră care să vă
permită să îl identificați cu ușurință în baza de date. Se recomandă ca denumirea dosarului să
nu conțină informații confidențiale, pentru că acestea vor fi văzute de orice persoană cu acces
la dosar.
Dossier submission remark (Observație privind transmiterea dosarului): acest câmp este
opțional și poate fi utilizat pentru observații suplimentare privind motivele depunerii, de
exemplu motivarea unei actualizări, dacă este cazul.

10.1.1.

Type of submission (Tipul transmiterii)

Solicitant individual: Caseta Joint submission (Transmitere în comun) nu trebuie să fie
selectată dacă nu faceți parte dintr-o transmitere în comun, cu substanța dumneavoastră.
Solicitant principal al înregistrării: Caseta Joint submission (Transmitere în comun) trebuie
selectată numai dacă dosarul dumneavoastră va fi transmis ca dosar principal al transmiterii în
comun. Selectați casetele relevante dacă furnizați informații în numele membrilor, cum ar fi
Chemical safety report (Raport de securitate chimică), Guidance on safe use (Indicații de
utilizare în condiții de siguranță) și/sau Review by an assessor (Examinarea evaluatorului).
Solicitant membru al înregistrării: Dacă sunteți un membru al unei transmiteri în comun,
selectați unul dintre cele două șabloane din pasul 1 al asistentului pentru crearea dosarului
Select submission type for a substance (Selectarea tipului de transmitere pentru o substanță):



membru al unei transmiteri în comun - caz general;
membru al unei transmiteri în comun - intermediari.

În calitate de membru al unei transmiteri în comun puteți indica în antetul dosarului dacă
informațiile sunt furnizate de către solicitantul principal al înregistrării în numele
dumneavoastră. Acest lucru este valabil pentru Chemical safety report (Raport de securitate
chimică), Guidance on safe use (Indicații de utilizare în condiții de siguranță) și Review by an
assessor (Examinarea evaluatorului).

10.1.2.

Tonnage band (Interval cantitativ)

În câmpul Tonnage band(s) of the registrant [Interval(e) cantitativ(e) a(le) solicitantului
înregistrării] selectați propriul dumneavoastră interval cantitativ. Intervalul cantitativ al
transmiterii în comun este stabilit de tipul de șablon al dosarului pe care l-ați selectat în
pasul 1 din asistent. Dacă dosarul este o transmitere combinată pentru utilizare de
neintermediari și intermediari, atunci indicați și intervalele cantitative ale intermediarului.
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Specific submissions (Transmiteri specifice)

Stabiliți dacă dosarul ar trebui depus ca transmitere inițială sau ca actualizare a unei
transmiteri anterioare.
Poate fi transmisă o actualizare numai în următoarele cazuri:



actualizare spontană, atunci când ați înregistrat cu succes această substanță specifică și
doriți să vă actualizați dosarul cu informații noi;
actualizare solicitată, ca urmare a eșecului verificării integralității tehnice (TCC) în cursul
transmiterii anterioare sau a unei solicitări sau a unei decizii luate de agenție.

Acestea sunt explicate în capitolele următoare.

10.1.3.1. Spontaneous update (Actualizare spontană)
Transmiteți o actualizare spontană dacă doriți să vă actualizați dosarul din proprie inițiativă,
pentru a vă menține dosarul la zi, sau în cazul în care agenția a solicitat acest lucru printr-o
scrisoare transmisă în contul dumneavoastră REACH-IT, de exemplu, scrisori transmise în
cursul unor campanii de depistare. Indicați în antetul dosarului faptul că transmiterea este o
actualizare (The submission is an update) și introduceți în câmpul corespunzător numărul
ultimei transmiteri efectuate cu succes. Bifați caseta de selectare Spontaneous update
(Actualizare spontană). Selectați un motiv corespunzător pentru actualizare din lista de
selectare. Dacă selectați opțiunea other (altele), atunci în câmpul de text liber trebuie să
completați un motiv corespunzător pentru actualizare. Dacă doriți să indicați mai mult de un
motiv pentru actualizarea dosarului, trebuie să creați un bloc repetabil suplimentar pentru
fiecare motiv. Rețineți că fiecare bloc trebuie să conțină o justificare (Justification).

10.1.3.2. Update following a completeness check failure (Actualizare ca
urmare a eșecului unei verificări a integralității)
Transmiteți o actualizare solicitată dacă actualizați dosarul din cauza eșecului
(eșecurilor) verificării integralității în cursul transmiterii anterioare. Indicați faptul că
transmiterea este o actualizare (The submission is an update) și introduceți în câmpul
corespunzător numărul de depunere al transmiterii care a fost respinsă la verificarea
integralității. Bifați caseta de validare Further to a request/decision from regulatory body (În
urma unei solicitări/decizii a unui organism de reglementare) și introduceți numărul
comunicării în câmpul Number (Număr). Numărul comunicării este disponibil în scrisoarea de
respingere la verificarea integralității, din secțiunea Key documents (Documente-cheie) din
REACH-IT.

10.1.3.3. Update following a request by the Agency (Actualizare ca urmare a
unei solicitări din partea agenției)
Transmiteți o actualizare solicitată dacă acest lucru a fost cerut de agenție, de exemplu ca
urmare a unei verificări a conformității, a rezultatului evaluării cererii de confidențialitate etc.,
printr-o scrisoare transmisă în contul dumneavoastră REACH-IT. Indicați în antetul dosarului
faptul că transmiterea este o actualizare (The submission is an update)) și introduceți numărul
de depunere al ultimei transmiteri cu succes în câmpul corespunzător. Bifați caseta de validare
Further to a request/decision from a regulatory body (În urma unei solicitări/decizii a unui
organism de reglementare) și introduceți numărul comunicării asociat solicitării din partea
agenției prin care s-a motivat actualizarea în câmpul Number (Număr).
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Dossier specific information (Informații specifice dosarului)

Reviewed by an assessor (Examinat de un evaluator): Caseta de validare Reviewed by
an assessor (Examinat de un evaluator) nu este obligatorie, însă, în conformitate cu
articolul 10 litera (a) punctul (viii) din REACH, în cazul în care dosarul, sau părți din acesta, au
fost examinate de un evaluator, acest lucru trebuie indicat aici.
Confidentiality claims (Cereri de confidențialitate): Trebuie selectate casetele
Confidentiality claim on registration number (Cerere de confidențialitate privind numărul de
înregistrare) și Confidentiality claim on tonnage band (Cerere de confidențialitate privind
intervalul cantitativ) dacă doriți să solicitați confidențialitatea datelor respective. Cererile
trebuie să fie însoțite de o justificare. De asemenea, aceste cereri pot avea ca rezultat
emiterea unei facturi.
Cererea de confidențialitate semnalizată în antetul dosarului trebuie reintrodusă la fiecare
retransmitere a dosarului. După ce ați primit numărul de înregistrare, puteți aplica și
semnalizatorul de confidențialitate pe numărul de înregistrare de la secțiunea 1.3 din IUCLID.
Semnalizatorul va rămâne acolo și în actualizările ulterioare.
Caseta de validare pentru cererea de confidențialitate privind intervalul cantitativ
(confidentiality claim on the tonnage band) este singurul loc din dosar în care puteți solicita
confidențialitatea intervalului dumneavoastră cantitativ înregistrat. Semnalizatorul de
confidențialitate de la secțiunea 3.2 din IUCLID se referă la cantitatea produsă/importată
efectiv, care este tratată întotdeauna drept informație confidențială.
Data sharing issues (Probleme legate de schimbul de date): Atunci când vă alăturați
unei transmiteri în comun folosind un cod furnizat de agenție în urma unui litigiu privind o
transmitere în comun („Joint submission dispute”), este obligatoriu să bifați caseta Data
sharing issues (Probleme legate de schimbul de date) în antetul dosarului atunci când creați
dosarul. Furnizați o explicație în câmpul Justification (Justificare).
Atunci când este bifată caseta Data Sharing Issues (Probleme legate de schimbul de date) în
antetul dosarului, transmiterea nu se poate baza pe documentele transmise în comun:
Guidance on Safe Use (Indicații de utilizare în condiții de siguranță), Chemical Safety Report
(Raport de securitate chimică).
Scutirea de la plata taxei (pentru intervalul de 1-10 tone, dacă substanța nu
îndeplinește criteriile din anexa III și dacă se furnizează voluntar toate informațiile
indicate în anexa VII): Puteți solicita o scutire de la plata taxei în dosarul pentru intervalul
cantitativ 1-10 tone (inclusiv pentru intermediari) numai dacă dumneavoastră sau solicitantul
principal al transmiterii în comun furnizați în mod voluntar toate informațiile indicate în
anexa VII la REACH, iar substanța beneficiază de un regim tranzitoriu și este considerată de
risc scăzut (adică nu îndeplinește criteriile din anexa III la REACH).
A se vedea și capitolul 9.10.1 Secțiunea 14, rubrica Annex III criteria (Criteriile din anexa III)
din acest document pentru mai multe informații de context.
Rețineți că, pentru a face trimitere la datele complete din anexa VII cuprinse în dosarul
principal, trebuie să încheiați un acord prealabil cu solicitantul principal al înregistrării în
timpul negocierilor privind schimbul de date. Dacă dosarul principal nu conține toate
informațiile din anexa VII (de exemplu, îndeplinește cerințe reduse privind informațiile sau
conține doar informații fizico-chimice), dumneavoastră, în calitate de membru, puteți furniza
informațiile complete sub forma unei transmiteri separate (opt-out).
Atunci când transmite o înregistrare folosind șablonul REACH Registration 1 – 10 tonnes,
physicochemical requirements (Înregistrare REACH 1-10 tone, cerințe fizico-chimice),
solicitantul înregistrării nu are dreptul la scutirea de la plata taxei.
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10.1.4.1. Compulsory information for isolated intermediates (Informații
obligatorii pentru intermediari izolați)
Dacă dosarul dumneavoastră se referă la o înregistrare pentru intermediari, atunci trebuie să
bifați una sau ambele casete de validare referitoare la condițiile de utilizare în conformitate cu
articolele 17 și 18 din REACH, după caz.

10.2. Crearea unui dosar cu prezentarea separată a tuturor
informațiilor pentru înregistrarea ca membru al unei transmiteri
în comun în urma unui litigiu privind schimbul de date
Dacă ECHA vă acordă acces la transmiterea în comun ca urmare a unui litigiu, veți primi un
cod care vă va permite să vă înscrieți în transmiterea comună. În plus, trebuie să pregătiți un
dosar în care să prezentați separat toate informațiile, adică un dosar pentru întocmirea căruia
să vă bazați în întregime pe propriile dumneavoastră date. Aceasta înseamnă că dosarul
trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru intervalul cantitativ respectiv. După ce ați
completat toate informațiile din secțiunile relevante, mergeți la secțiunea 14 - Opt-out
information for REACH registration (Informații neincluse în transmiterea în comun pentru
înregistrarea conform REACH) și asociați aici toate informațiile corespunzătoare secțiunii 2.1 GHS și fișelor de studiu privind efectele din secțiunile 4-7, adică informațiile care în mod
normal sunt transmise în comun în conformitate cu articolul 11 (a se vedea capitolul 9.10.2 din
acest manual). Însă unele secțiuni care sunt obligatorii pentru un dosar complet nu sunt
incluse automat în dosarul IUCLID atunci când utilizați șablonul de membru al transmiterii în
comun, ceea ce înseamnă că unele dintre documente trebuie selectate manual pentru a fi
incluse în dosar. Pentru a include toate informațiile relevante, procedați după cum urmează:
1. În Dossier creation wizard (asistentul pentru crearea dosarului), selectați șablonul relevant
pentru dosarul de transmitere în comun și bifați caseta Use advanced settings (Utilizare
setări avansate).
2. Continuați în asistentul pentru crearea dosarului până la pasul Verify selected documents
(Verificare documente selectate), unde puteți include manual în dosar documentele
corespunzătoare.
Rețineți că unele documente din această listă sunt deja preselectate pe baza șablonului
dosarului. Acestea sunt secțiunile implicite pentru un dosar de prezentare neseparată a
informațiilor de către membrii unei transmiteri în comun, precum și secțiunile de prezentare
separată a informațiilor indicate în secțiunea 14 (a se vedea capitolul 9.10.2 din acest
manual). Rezumatele efectelor nu sunt preselectate, ci trebuie adăugate manual.
3. Selectați entitatea set de date privind substanța din panoul Entities list (Lista entităților).
Aceasta va determina popularea panoului central References to (Trimiteri la) cu
documentele asociate respectivei entități.
4. În panoul References to, puteți utiliza filtrul de text din partea superioară pentru a reduce
secțiunile vizibile și a condensa secțiunile pentru a localiza mai ușor documentele dorite.
5. Selectați documentele corespunzătoare și verificați selecția în panoul inferior Final outcome
(Rezultat final).
6. Finalizați crearea dosarului ca de obicei (a se vedea capitolele de mai sus). Deoarece în
acest caz accesați transmiterea în comun folosind un cod furnizat de agenție în urma unui
litigiu, trebuie să bifați caseta Data sharing issues (Probleme legate de schimbul de date) în
antetul dosarului și să furnizați o explicație în câmpul Justification (Justificare). Într-o
anexă la decizia privind litigiul dumneavoastră sunt disponibile instrucțiuni suplimentare.
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7. Verificați ca documentele suplimentare pe care le-ați selectat pentru includere să fie
prezente în dosarul final.

Mai multe informații privind posibilitățile și mecanismele de prezentare separată a
informațiilor pot fi consultate în Ghidul privind schimbul de date, disponibil la adresa
https://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.

11. Exportarea unui dosar
Pentru a începe procesul de export, căutați mai întâi dosarul în panoul de navigare al aplicației
IUCLID. După afișarea listei cu rezultatele căutării, faceți clic dreapta pe dosarul căutat și
selectați din meniu opțiunea Export (Exportare).
Pentru detalii privind asistentul de exportare, consultați funcția de asistență integrată în
aplicația IUCLID.

12. Transmiterea dosarului
Pentru a transmite dosarul către ECHA, trebuie să vă înscrieți în REACH-IT, indicând datele
entității juridice care transmite dosarul, și să urmați instrucțiunile specifice tipului de
transmitere.
Puteți accesa REACH-IT de pe site-ul ECHA: http://www.echa.europa.eu/ro sau direct de pe
site-ul REACH-IT: https://reach-it.echa.europa.eu/.

13. Actualizarea dosarului
Dacă trebuie să vă actualizați dosarul, nu este nevoie să reintroduceți toate datele referitoare
la substanță, ci puteți actualiza informațiile din setul de date privind substanța. Pentru a edita
setul de date, selectați-l din panoul de navigare și completați sau actualizați datele relevante.
După ce ați completat setul de date, puteți crea dosarul (a se vedea secțiunea How to create a
Dossier - Creare dosar).
După ce dosarul de înregistrare a fost transmis la ECHA și acceptat spre prelucrare, orice
retransmitere a dosarului trebuie să fie identificată ca fiind o actualizare din motive tehnice, iar
responsabilitatea îi revine solicitantul înregistrării. Dacă informațiile fac parte dintr-o
transmitere în comun, solicitantul principal al înregistrării trebuie să actualizeze înregistrarea în
numele membrilor.
Există două tipuri de actualizări pentru înregistrarea dosarului: requested update (actualizare
solicitată) și spontaneous update (actualizare spontană). Când actualizați un dosar, consultați
capitolul 10 al acestui manual.
Pentru mai multe informații privind actualizarea unei înregistrări, consultați Ghidul privind
înregistrarea, disponibil la adresa http://www.echa.europa.eu/ro/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-reach.
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Annex 1. Prezentare generală a verificărilor privind regulile
de lucru efectuate de ECHA asupra dosarelor transmise
Regulile de lucru reprezintă un set de condiții prealabile, administrative și referitoare la
formatul dosarului, care trebuie îndeplinite înainte ca ECHA să poată stabili că dosarul poate fi
prelucrat corespunzător și că procedurile impuse de reglementări pot fi derulate cu succes.
Regulile de lucru nu evaluează integralitatea sau conformitatea datelor furnizate. Dacă nu
trece de verificarea regulilor de lucru, dosarul transmis va fi eliminat automat din sistem și va
fi necesară o nouă transmitere înainte de a putea fi inițiată vreuna dintre procedurile impuse
de reglementări. Puteți vedea rezultatul verificării regulilor de lucru în raportul de transmitere
din REACH-IT.
Documentul de față vă va ghida printre cerințele de bază ale creării setului de date despre
substanță și a antetului dosarului IUCLID. În plus, înainte de a exporta dosarul din IUCLID și
de a-l transmite prin REACH-IT, vă recomandăm să utilizați modulul integrat Validation
Assistant (Asistent pentru validare) din IUCLID atât pentru setul de date privind substanța, cât
și pentru dosarul final. Faceți clic dreapta pe setul de date privind substanța sau pe dosar în
panoul de navigare din IUCLID și selectați Validate (Validare). Acest modul va verifica
majoritatea regulilor de lucru. Unele reguli de lucru depind însă de informațiile stocate în baza
de date REACH-IT; prin urmare, modulul integrat nu poate simula toate regulile pe care le
verifică agenția.

Reguli de lucru aplicabile dosarelor PPORD și dosarelor de înregistrare
(înregistrare completă, intermediar izolat la locul de producere, intermediar
izolat transportat)
Localizare
(IUCLID/REACH-IT)

Descrierea regulii

Relevanță

IUCLID
Setul de date privind
substanța

Un dosar REACH trebuie creat dintr-un set de date privind o
substanță. Dosarul nu poate fi creat dintr-un set de date
privind un amestec sau un produs.

Toate tipurile de dosare

IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare)

În secțiunea 1.1 trebuie să existe o substanță de referință.

Toate tipurile de dosare

IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare);
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

Fiecare substanță de referință din secțiunile 1.1 și 1.2
trebuie să conțină un identificator. Identificatorii acceptabili
pentru substanță sunt:
Numărul CE/numărul de listă
Numărul CAS
Denumirea IUPAC

Toate tipurile de dosare

Orice număr CE/număr de listă definit în secțiunile 1.1 și 1.2
din IUCLID trebuie să existe în inventarul CE din REACH-IT.
Dacă utilizați o substanță de referință pentru a indica
constituenți/impurități necunoscute, acestea trebuie
„identificate” prin completarea câmpului „IUPAC name”
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(Denumire IUPAC) cu textul „Unknown
constituent/impurity” (Constituent/impuritate
necunoscută).
Dacă se utilizează categorii, această regulă se aplică tuturor
substanțelor care fac parte din categoriile respective.
IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare)

Substanța de referință trebuie marcată ca fiind una dintre
următoarele:
Substanță mono-constituent
Substanță multi-constituent
UVCB

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD

IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare)

Rolul de reprezentant unic („Only representative”) din lanțul
de aprovizionare nu poate fi bifat împreună cu rolul de
producător („Manufacturer”) sau de importator
(„Importer”). Sunt necesare entități juridice și
înregistrări/notificări separate pentru fiecare producător din
afara UE reprezentat.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD

IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare)

În cazul transmiterii unei actualizări, trebuie să precizați
întotdeauna numărul CE al substanței de referință care este
atribuită în secțiunea 1.1 din IUCLID. Numărul CE trebuie să
corespundă celui utilizat în transmiterile anterioare pentru
această substanță. Dacă transmiterea inițială nu conținea un
număr CE, trebuie să utilizați numărul CE creat de REACH-IT
pentru substanța respectivă. În acest caz, accesați REACH-IT
și descărcați înregistrarea CE („EC entry”) pe care REACH-IT a
creat-o pentru substanța dumneavoastră. Importați
înregistrarea CE în aplicația IUCLID și atribuiți-o substanței
de referință.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD actualizări

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

În secțiunea 1.2 trebuie definită cel puțin o compoziție. În
plus, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:
Toate compozițiile create trebuie să conțină cel puțin un
constituent.
Toți constituenții trebuie să fie asociați unei substanțe de
referință.

Toate tipurile de dosare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

Pentru toate compozițiile create în secțiunea 1.2 trebuie
indicat tipul de compoziție. Cel puțin una dintre compozițiile
din secțiunea 1.2 trebuie să reflecte compoziția substanței
produse/importate de solicitantul înregistrării. Această
compoziție trebuie marcată drept „Legal entity composition
of the substance” (Compoziția substanței la entitatea
juridică).

Toate tipurile de dosare

Dacă din listă se selectează tipul de compoziție „other”
(altele), trebuie furnizate informații relevante în câmpul de
text liber alăturat.
IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare);
Secțiunea 1.2 – Composition

Dacă substanța este definită ca mono-constituent, prima
„compoziție a substanței la entitatea juridică” din
secțiunea 1.2 trebuie să corespundă, ca identitate a
substanței, cu substanța de referință din secțiunea 1.1.

Toate tipurile de dosare
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(Compoziție)
IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare);
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

Dacă substanța este definită ca multi-constituent, substanța
de referință din secțiunea 1.1 nu poate fi identică cu niciunul
dintre constituenții definiți în prima compoziție de tip
„compoziție a substanței la entitatea juridică” din
secțiunea 1.2.

Toate tipurile de dosare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

Toți constituenții unei substanțe multi-constituent sau ai
unei substanțe UVCB trebuie să identifice substanțe de
referință distincte.

Toate tipurile de dosare

IUCLID
Secțiunea 3.3 – Sites (Locuri)

Atribuiți un loc fiecărei fișe în secțiunea 3.3 din IUCLID.
Trebuie să indicați și o adresă de contact pentru locul
respectiv; trebuie să completați cel puțin câmpul „Country”
(Țara).

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD

IUCLID
Antetul dosarului

După ce înregistrării/notificării i s-a alocat un număr de
referință, nu mai este permis ca aceeași entitate juridică să
trimită o altă transmitere inițială pentru aceeași substanță.
Dacă trebuie să modificați/adăugați date, este necesar să
transmiteți o actualizare.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD

IUCLID
Antetul dosarului

Actualizările pot fi transmise în următoarele cazuri:
Ca urmare a înregistrării/notificării cu succes a substanței
respective, după primirea unui număr de referință
(actualizare spontană).
Ca urmare a unui rezultat negativ la verificarea integralității
tehnice (TCC) (actualizare solicitată).
Ca urmare a unei cereri de informații suplimentare venite
din partea agenției (actualizare spontană sau solicitată, după
cum se menționează în cerere).

Toate tipurile de dosare
- actualizări

În toate celelalte cazuri este necesară o transmitere inițială.
IUCLID
Antetul dosarului

Dacă doriți să transmiteți o actualizare spontană, trebuie
îndeplinite următoarele condiții:
În antetului dosarului, bifați casetele „The submission is an
update” (Transmiterea este o actualizare) și „Spontaneous
update” (Actualizare spontană).
Introduceți numărul de depunere al ultimei transmiteri
efectuate cu succes în câmpul „Last submission number”.
Selectați o justificare corespunzătoare pentru actualizare,
creând mai întâi un bloc în secțiunea „Spontaneous update”
(Actualizare spontană) și alegând apoi o valoare din lista de
selectare. Dacă ați selectat „other:” (altele:), trebuie să
precizați motivul în câmpul de text liber alăturat.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD actualizări

IUCLID
Antetul dosarului

Dacă doriți să actualizați dosarul ca urmare a unui rezultat
negativ la verificarea integralității tehnice, trebuie
îndeplinite condițiile de mai jos:
În antetul dosarului, bifați casetele „The submission is an
update” (Transmiterea este o actualizare) și „Further to a
request from a regulatory body” (În urma unei solicitări a
unui organism de reglementare).
Introduceți numărul de depunere al dosarului care nu a
trecut de verificarea integralității tehnice în câmpul „Last

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD actualizări
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submission number”.
Introduceți numărul adnotării în câmpul „Number” (Număr).
Numărul adnotării este disponibil în secțiunea „Key
documents” (Documente cheie) din REACH-IT, în scrisoarea
prin care s-a motivat actualizarea.
O actualizare solicitată în urma unui rezultat TCC negativ
trebuie transmisă până în termenul stabilit. Nerespectarea
acestui termen duce la luarea unei decizii în baza
transmiterii inițiale. Nu se poate transmite un alt dosar
pentru substanța respectivă decât după ce solicitantului
înregistrării i se comunică o decizie finală.

IUCLID
Antetul dosarului

Dacă doriți să actualizați dosarul ca urmare a unei cereri din
partea agenției (cu excepția actualizărilor în urma unui
rezultat TCC negativ), atunci trebuie îndeplinite condițiile de
mai jos:
În antetul dosarului, bifați casetele „The submission is an
update” (Transmiterea este o actualizare) și „Further to a
request from a regulatory body” (În urma unei solicitări a
unui organism de reglementare).
Introduceți numărul de depunere al ultimei transmiteri
efectuate cu succes în câmpul „Last submission number”.
Introduceți numărul adnotării în câmpul „Number” (Număr).
Numărul adnotării este disponibil în secțiunea „Key
documents” (Documente cheie) din REACH-IT, în scrisoarea
prin care s-a motivat actualizarea.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD actualizări

IUCLID
Secțiunea 1.3 – Identifiers
(Identificatori)

Dacă se transmite o actualizare, în secțiunea 1.3 din IUCLID
trebuie să se indice un număr de referință. În cazul în care vă
actualizați dosarul ca urmare a faptului că transmiterea
inițială nu a trecut de verificarea integralității tehnice, încă
nu este disponibil un număr de referință.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD actualizări

IUCLID
Șablonul dosarului

Șablonul dosarului utilizat în IUCLID trebuie să corespundă
tipului de transmitere pe care intenționați să o efectuați în
REACH-IT.

Toate tipurile de dosare

IUCLID
Antetul dosarului

Prin transmiterea unei actualizări a dosarului nu se poate
modifica entitatea juridică. Pentru realizarea modificărilor
de natură administrativă privind dreptul de proprietate
asupra înregistrării/notificării, trebuie utilizat modului „Legal
entity change” (Modificarea entității juridice) din REACH-IT.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD actualizări

REACH-IT

Nu sunt permise transmiteri în paralel pentru același număr
de adnotare. Nu puteți transmite un dosar care menționează
același număr de adnotare cu un alt dosar aflat încă în curs
de prelucrare.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD actualizări

REACH-IT

Nu se poate transmite un nou dosar atâta timp cât
transmiterea anterioară pentru aceeași substanță este încă
în curs de prelucrare.

Toate tipurile de dosare
- actualizări

REACH-IT

Nu se pot efectua transmiteri din contul unei entități juridice

Toate tipurile de dosare
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care, la momentul transmiterii, se află într-un proces de
modificare (fuziune).
Funcția de modificare a entității juridice este disponibilă în
REACH-IT.
REACH-IT

Același dosar IUCLID nu poate fi transmis de mai multe ori.

Toate dosarele de
înregistrare și PPORD

Reguli de lucru aplicabile dosarelor de înregistrare (înregistrare completă,
intermediar izolat la locul de producere, intermediar izolat transportat)
IUCLID
Secțiunea 1.3 – Identifiers
(Identificatori)

La transmiterea unei actualizări a unei substanțe notificate
anterior (NONS), trebuie indicat atât numărul de
înregistrare, cât și numărul NCD.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare);
Secțiunea 3.3 – Sites (Locuri)

Dacă pentru rolul în lanțul de aprovizionare s-a selectat
„Manufacturer” (Producător), în secțiunea 3.3 trebuie
indicat cel puțin un loc de producere. În acest scop, trebuie
să creați o fișă în secțiunea 3.3 și să îi atribuiți un loc („Site”).
În plus, trebuie să îi alocați cel puțin o utilizare în cadrul
producerii din secțiunea 3.5.1, folosind câmpul „Related
manufacture/own use” (Utilizare pentru producere/utilizare
proprie asociată).

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare);
Secțiunea 1.3 – Identifiers
(Identificatori)

Numărul CE indicat în secțiunea 1.1 din IUCLID trebuie să
corespundă celui indicat în rezultatul solicitării anterioare de
informații privind substanța respectivă.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Setul de date privind
substanța

Dacă doriți să includeți o categorie în dosar, trebuie să creați
dosarul dintr-un set de date privind substanța care a fost
asociat categoriei respective.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.1 – Identification
(Identificare)

Pentru substanța de referință din secțiunea 1.1 trebuie
inserată o denumire chimică în câmpul „IUPAc name”
(Denumire IUPAC).

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

Într-un dosar al solicitantului principal, cel puțin una dintre
compozițiile din secțiunea 1.2 trebuie marcată drept
„Boundary composition of the substance” (Compoziție-limită
a substanței). Această compoziție trebuie să descrie limitele
convenite în comun pentru substanța respectivă.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

În cazul substanțelor UVCB, toate compozițiile din secțiunea
1.2 etichetate ca „Boundary composition of the substance”
(Compoziție-limită a substanței) trebuie să includă detalii cu
privire la materialul sursă și tipul procesului utilizat pentru
producere în câmpul „Description of composition”
(Descrierea compoziției).

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition

Indicați întregul interval de concentrație (valoarea minimă,
cea maximă și unitatea de măsură) pentru fiecare

Toate dosarele de
înregistrare
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(Compoziție)

constituent, impuritate și aditiv al compoziției indicate ca
„Boundary composition of the substance” (Compoziție-limită
a substanței)

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

Toate impuritățile și toți aditivii din compozițiile etichetate
drept „Boundary composition of the substance”
(Compoziție-limită a substanței) trebuie să fie asociate unei
substanțe de referință. Substanța de referință trebuie să fie
identificată printr-unul din următoarele numere:
Numărul CE/numărul de listă
Numărul CAS
Denumirea IUPAC

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție)

Pentru compozițiile indicate drept „compoziție-limită a
substanței” în secțiunea 1.2 din IUCLID, trebuie să
identificați fiecare aditiv atribuindu-i o substanță de
referință. În cadrul informațiilor privind substanța de
referință, trebuie să oferiți informații despre identificatorii
CE, CAS și/sau IUPAC, dacă sunt disponibili, în câmpurile
desemnate.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție);
Secțiunea 2.1 – GHS

Atunci când introduceți mai multe „compoziții la entitatea
juridică” în secțiunea 1.2, toate aceste compoziții trebuie să
fie asociate fișei de clasificare și etichetare corespunzătoare
din secțiunea 2.1. Acest lucru se poate realiza în câmpul
„Related composition” (Compoziție asociată) din
secțiunea 2.1, făcând clic pe butonul „Add” (Adăugare).

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 2.1 – GHS

În secțiunea 2.1, informațiile privind clasificarea și
etichetarea trebuie furnizate în format GHS.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 2.1 – GHS

În fiecare bloc „Specific concentration limit” (Limită de
concentrație specifică) creat într-o fișă C&E în secțiunea 2.1
din IUCLID trebuie completat cel puțin unul din cele două
câmpuri de la „Concentration range (%)” [Interval de
concentrație (%)]. În plus, trebuie selectată cel puțin o
categorie de pericol în „Hazard categories”.

Toate dosarele de
înregistrare

Dacă nu se indică nicio clasificare într-o fișă C&E, în acea fișă
trebuie bifată caseta „Not classified” (Neclasificată) și nu
trebuie indicată nicio limită de concentrație specifică.
IUCLID
Secțiunea 2.1 – GHS

Dacă substanța este clasificată, în secțiunea 2.1 din IUCLID
trebuie să se indice fie o categorie de pericol („Hazard
category”) și o frază de pericol („Hazard statement”), fie un
motiv pentru neclasificare („Reason for no classification”)
pentru fiecare clasă de pericol.

Toate dosarele de
înregistrare

Dacă substanța nu este clasificată, în fișă trebuie bifată
caseta „Not classified” (Neclasificată) și nu trebuie indicată
nicio clasificare.
IUCLID
Secțiunea 2.1 – GHS

Dacă substanța este clasificată, trebuie completat cel puțin
un bloc de la „Specific target organ toxicity - single”
(Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică)

Toate dosarele de
înregistrare
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și „Specific target organ toxicity - repeated” (Toxicitate
asupra unui organ țintă specific – expunere repetată) de la
secțiunea 2.1 din IUCLID. Pentru fiecare bloc trebuie să se
indice fie o categorie de pericol („Hazard category”), o frază
de pericol („Hazard statement”) și organele afectate
(„Affected organs”), fie un motiv pentru neclasificare
(„Reason for no classification”).
Dacă substanța nu este clasificată, trebuie bifată caseta „Not
classified” (Neclasificată) și nu trebuie indicată nicio
clasificare în acea fișă.
IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție);
Secțiunea 2.1 – GHS

Dacă în calitate de solicitant principal al înregistrării
introduceți mai multe fișe de clasificare și etichetare (C&E) în
secțiunea 2.1 din IUCLID, fiecare dintre aceste fișe trebuie
asociată compoziției corespunzătoare de tipul „boundary
composition of the substance” (compoziție-limită a
substanței) din secțiunea 1.2. Această asociere se poate
realiza prin intermediul câmpului „Related composition”
(Compoziție asociată) din secțiunea 2.1.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 2.3 – PBT
assessment (Evaluare PBT)

Dacă pentru dosarul dumneavoastră este necesar un raport
de securitate chimică (RSC), în secțiunea 2.3 trebuie furnizat
și rezumatul evaluării PBT. Selectați o valoare în câmpul „PBT
status” (Statut PBT). Dacă selectați opțiunea „PBT
assessment does not apply” (Evaluarea PBT nu este
aplicabilă), trebuie prezentată o justificare. Dacă furnizați
mai multe rezumate de evaluări PBT, acestea trebuie să fie
complete.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție);
Secțiunea 2.3 – PBT
assessment (Evaluare PBT)

Atunci când sunt furnizate mai multe rezumate de evaluări
PBT, toate acestea trebuie să fie asociate cu compoziția
corespunzătoare de tipul „Boundary composition of the
substance” (Compoziție-limită a substanței) prin intermediul
câmpului „Assessed composition(s)” [Compoziție
(compoziții) evaluate] din secțiunea 2.3.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Secțiunea 1.2 – Composition
(Compoziție);
Secțiunea 2.3 – PBT
assessment (Evaluare PBT)

Atunci când în secțiunea 1.2 sunt prezentate mai multe
compoziții, toate acestea trebuie să fie asociate cu
rezumatul evaluării PBT corespunzător prin intermediul
câmpului „Assessed composition(s)” [Compoziție
(compoziții) evaluate] din secțiunea 2.3.

IUCLID
Secțiunea 14 – Opt-out
information for REACH
registration (Informații
neincluse în transmiterea în
comun pentru înregistrarea
conform REACH)

Dacă decideți să transmiteți anumite date sau toate datele în
nume propriu, adică să nu participați la transmiterea
comună a informațiilor, atunci în secțiunea 14 trebuie să
creați câte un bloc de date pentru fiecare informație pe care
doriți să o transmiteți separat. Pentru neincluderea în
transmiterea în comun trebuie să furnizați o justificare în
câmpul semnalat, conform dispozițiilor articolului 11
alineatul (3) și ale articolului 19 alineatul (2) din REACH.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Antetul dosarului – „Data

Atunci când vă alăturați unei transmiteri în comun folosind
un cod furnizat de agenție ulterior unui litigiu privind

Toate dosarele de
înregistrare
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transmiterea în comun („Joint submission dispute”), la
crearea dosarului este obligatoriu să bifați caseta „Data
sharing issues” din antet. Furnizați o explicație în câmpul
„Justification” (Justificare).
Atunci când este bifată caseta „Data Sharing Issues” din
antetul dosarului, transmiterea nu se poate baza pe
documentele transmise în comun [Indicații de utilizare în
condiții de siguranță (Guidance on Safe Use) / Raport de
securitate chimică (Chemical Safety Report)].

IUCLID
Șablonul dosarului;
REACH-IT

Pentru a transmite un dosar de membru, entitatea juridică
care realizează transmitea trebuie să facă parte dintr-o
transmitere în comun pentru substanța respectivă.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Șablonul dosarului

Următoarele șabloane IUCLID sunt relevante numai pentru
solicitanții cu calitatea de membru:
REACH Registration member of a joint submission – general
case (Înregistrare REACH ca membru al unei transmiteri în
comun – cazul general).
REACH Registration member of a joint submission –
intermediates (Înregistrare REACH ca membru al unei
transmiteri în comun – intermediari).

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Șablonul dosarului;
Antetul dosarului

Dacă sunteți membru al unei transmiteri în comun, nu puteți
să transmiteți un dosar pentru un interval cantitativ mai
mare decât intervalul cantitativ maxim al transmiterii în
comun (definit de șablonul dosarului solicitantului principal),
cu excepția cazului în care alegeți să nu participați la
transmiterea în comun. Pentru a mări intervalul cantitativ al
transmiterii în comun este necesar ca solicitantul principal
să-și actualizeze dosarul.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Șablonul dosarului

Solicitantul principal al unei transmiteri în comun nu poate
micșora intervalul cantitativ al transmiterii în comun,
deoarece este posibil ca membrii să se bazeze pe aceste
date. În cazul în care este necesară o astfel de modificare,
contactați agenția.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Antetul dosarului;
Secțiunea 11 – Guidance on
safe use (Indicații de utilizare
în condiții de siguranță);
Secțiunea 13 – Chemical
Safety Report (Raport de
securitate chimică)

În calitate de solicitant membru, puteți bifa „raportul de
securitate chimică” și/sau „indicațiile de utilizare în condiții
de siguranță” furnizate de solicitantul principal doar dacă
acesta v-a confirmat că aveți dreptul de a face trimitere la
ele.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Antetul dosarului;
Secțiunea 11 – Guidance on
safe use (Indicații de utilizare
în condiții de siguranță);
Secțiunea 13 – Chemical
Safety Report (Raport de

Atunci când actualizați dosarul principal, verificați ca toate
documentele pe care le-ați transmis anterior în comun
(raportul de securitate chimică, indicațiile de utilizare în
condiții de siguranță) să fie bifate corect în antetul dosarului.
În cazul în care o indicație anterioară din transmiterea în
comun a fost realizată în mod eronat, contactați agenția.

Toate dosarele de
înregistrare
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securitate chimică)
IUCLID
Setul de date privind
substanța;
Antetul dosarului

Dacă includeți în dosar o cerere de confidențialitate taxabilă,
trebuie să furnizați o justificare în câmpul semnalat.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Antetul dosarului

Se poate acorda o scutire de taxă pentru înregistrările
complete cu interval cantitativ de 1-10 tone doar dacă sunt
furnizate toate datele prevăzute în anexa VII la REACH. În
consecință, dacă transmiterea în comun nu satisface această
cerință privind pragul informațiilor, membrii nu pot să ceară
scutirea de la plata taxei.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Antetul dosarului

În calitate de solicitant principal al înregistrării substanței
respective, pe parcursul utilizării asistentului pentru crearea
dosarului trebuie să bifați caseta „Joint submission”
(Transmitere în comun) din antetul dosarului.

Toate dosarele de
înregistrare

IUCLID
Antetul dosarului

Atunci când transmiteți o actualizare solicitată ca urmare a
unui rezultat negativ la verificarea integralității tehnice, nu
este permisă modificarea niciuneia dintre caracteristicile
următoare:
Șablonul dosarului
Statutul în cadrul unei transmiteri în comun (includere sau
neincludere într-o transmitere în comun)
Intervalul cantitativ.

Toate dosarele de
înregistrare – actualizări

REACH-IT

Dacă vă înregistrați substanța sau vă actualizați dosarul ca
parte a unei transmiteri în comun, în asistentul pentru
transmitere din REACH-IT trebuie indicată denumirea
corectă a transmiterii în comun.

Toate dosarele de
înregistrare

REACH-IT

În cazul în care există o transmitere în comun pentru
substanța dumneavoastră și pentru tipul de înregistrare
(completă sau ca intermediar), trebuie să vă transmiteți
dosarul (inițial sau de actualizare) ca parte a transmiterii în
comun.

Toate dosarele de
înregistrare

REACH-IT

Nu este posibilă transmiterea unui dosar de înregistrare
completă ca parte a unei transmiteri în comun care a fost
creată numai pentru utilizarea ca intermediar.

Toate dosarele de
înregistrare

REACH-IT

Nu puteți transmite un dosar în cadrul unei transmiteri în
comun care a expirat. Trebuie creată o nouă transmitere în
comun.

Toate dosarele de
înregistrare

REACH-IT

Nu puteți actualiza un dosar care este dezactivat sau care a
fost revocat.

Toate dosarele de
înregistrare

Reguli de lucru aplicabile notificărilor PPORD
IUCLID
Secțiunea 1.1 –
Identification

Dacă în secțiunea 1.1 din IUCLID, la rubrica „Role in the supply
chain” (Rolul în lanțul de aprovizionare), indicați faptul că aveți rol
de producător, trebuie să menționați cel puțin un loc de producere

Notificările PPORD
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(Identificare);
Secțiunea 3.3 – Sites
(Locuri)

în secțiunea 3.3. În acest scop, trebuie să creați o fișă în secțiunea
3.3 și să-i atribuiți un loc („Site”).

IUCLID
Secțiunea 1.8 –
Recipients (Beneficiari)

Fiecărei fișe furnizate în secțiunea 1.8 trebuie să-i fie asociată o
entitate juridică. Entitatea juridică trebuie să conțină o adresă de
contact în care să fie indicată cel puțin țara.

Notificările PPORD

IUCLID
Secțiunea 1.9 – PPORD

În secțiunea 1.9 trebuie furnizată o justificare atunci când se
transmite o notificare de actualizare prin care se solicită
prelungirea scutirii PPORD.

Notificările PPORD

Reguli de lucru aplicabile dosarelor de înregistrare completă
IUCLID
Șablonul dosarului

Atunci când transmiteți o înregistrare individuală pentru o
substanță care nu beneficiază de un regim tranzitoriu în intervalul
cantitativ 1-10 tone, nu este permisă utilizarea șablonului „REACH
Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical requirements”
(Înregistrare REACH 1-10 tone, cerințe fizico-chimice). Substanțele
care nu beneficiază de un regim tranzitoriu pot fi înregistrate în
cantități de 1-10 tone/an numai cu furnizarea tuturor informațiilor
prevăzute în anexa VII la REACH, deci este obligatorie folosirea
șablonului „standard requirements” (cerințe standard).

Dosarele de înregistrare
completă

IUCLID
Șablonul dosarului;
Antetul dosarului

Dacă transmite o cerere de înregistrare folosind șablonul „REACH
Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical requirements”
(Înregistrare REACH 1-10 tone, cerințe fizico-chimice), solicitantul
nu are dreptul la scutire de la plata taxei, deci nu poate fi bifată
caseta „Fee waiver” (Scutire de taxă). Puteți solicita o scutire de la
plata taxei în intervalul cantitativ 1-10 tone numai dacă furnizați
informațiile complete indicate în anexa VII la REACH.

Dosarele de înregistrare
completă

IUCLID
Șablonul dosarului;
Antetul dosarului

Nu puteți combina șablonul de dosar IUCLID „REACH Registration
1-10 tonnes, physicochemical requirements” (Înregistrare REACH
1-10 tone, cerințe fizico-chimice) cu intervalul cantitativ
„Transported isolated intermediates tonnage band over 1000
tonnes/year” (Intermediari izolați transportați în intervalul
cantitativ peste 1 000 de tone/an).

Dosarele de înregistrare
completă

IUCLID
Secțiunea 1.1 –
Identification
(Identificare);
Secțiunea 3.5.6 –
Service life (Viață utilă)

Utilizatorii din aval pot transmite un dosar de înregistrare numai
dacă sunt producători/importatori de articole [criterii detaliate în
articolul 7 alineatul (1) din REACH]. Atunci când în secțiunea 1.1
singura valoare care poate fi selectată în câmpul „Role in the
supply chain” (Rolul în lanțul de aprovizionare) este „Downstream
user” (Utilizator din aval), este obligatoriu să precizați o utilizare
identificată în câmpul „Service life name” (Denumirea vieții utile)
din secțiunea 3.5.6.

Dosarele de înregistrare
completă

Reguli de lucru aplicabile dosarelor de înregistrare a intermediarilor
IUCLID
Șablonul dosarului;
Antetul dosarului

Atunci când transmiteți un dosar în care se indică intervalul
cantitativ al intermediarului (articolul 17 sau 18), în câmpul „Role
in the supply chain” (Rolul în lanțul de aprovizionare) nu poate fi
selectat rolul de utilizator din aval („Downstream user”).

Dosarele de înregistrare
a intermediarilor izolați
la locul de producere;
Înregistrările
intermediarilor izolați
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transportați
IUCLID
Șablonul dosarului;
Antetul dosarului

Atunci când transmiteți o înregistrare individuală pentru
intermediari izolați transportați, intervalul cantitativ selectat în
antetul dosarului trebuie să corespundă celui din șablonul
dosarului. Sunt permise următoarele combinații șablon-interval
cantitativ:
Șablonul „REACH Registration transported isolated intermediate 1
– 1000 tonnes” (Înregistrare REACH ca intermediar izolat
transportat, 1-1 000 de tone) + intermediari izolați transportați în
intervalul cantitativ 1-10 tone/an.
Șablonul „REACH Registration transported isolated intermediate 1
– 1000 tonnes” (Înregistrare REACH ca intermediar izolat
transportat, 1-1 000 de tone) + intermediari izolați transportați în
intervalul cantitativ 10-1 000 tone/an.
Șablonul „REACH Registration transported isolated intermediate
above 1000 tonnes” (Înregistrare REACH ca intermediar izolat
transportat, peste 1 000 de tone) + intermediari izolați transportați
în intervalul cantitativ peste 1 000 tone/an.

Înregistrările
intermediarilor izolați
transportați
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Annex 2. Prezentare generală a verificării integralității
efectuată de ECHA asupra dosarelor transmise
Prezenta anexă compilează elementele minime care trebuie incluse într-un dosar de
înregistrare sau într-un dosar PPORD. Verificările descrise mai jos nu reprezintă o indicație a
calității și conformității dosarului. Pentru a îmbunătăți calitatea și coerența dosarului
dumneavoastră, consultați Asistentul pentru calitate (Quality assistant) inclus în modulul
integrat Validation Assistant (Asistent pentru validare) din IUCLID, precum și informațiile
disponibile pe site-ul ECHA18.
De asemenea, rețineți că verificarea integralității efectuată de ECHA poate include verificări
suplimentare celor enumerate mai jos, cu scopul de a se asigura că au fost furnizate toate
elementele obligatorii. Printre verificările suplimentare se numără și verificarea manuală a
anumitor elemente din dosar care nu pot fi controlate automat. Acestea ar putea duce la
concluzii diferite de cele indicate în prezenta anexă. Pentru mai multe informații privind
verificarea manuală, consultați: http://echa.europa.eu/ro/manuals
Verificările de mai jos sunt incluse în modulul integrat Validation assistant din IUCLID. Modulul
conține o logică mai detaliată privind momentul în care sunt verificate anumite reguli. Aceasta
nu este reflectată în lista de mai jos deoarece i-ar fi sporit complexitatea. Înainte de a
transmite dosarul la ECHA, vă recomandăm insistent să utilizați modulul integrat Validation
assistant atât la pregătirea setului de date privind substanța, cât și a dosarului final.
Următoarele convenții se aplică pentru fiecare verificare de mai jos și nu sunt menționate
separat:





atunci când din orice listă se selectează valoarea other: (altele:), trebuie completat câmpul
de text adiacent care afișează cuvântul „Other” (Altele);
de câte ori verificarea se aplică unei structuri cu câmpuri repetabile, cum ar fi un bloc
repetabil sau un tabel, în care se creează mai multe blocuri repetabile sau mai multe
rânduri, toate acestea trebuie completate integral;
atunci când unui câmp îi este asociată o unitate de măsură, câmpul trebuie completat.

Pentru informații suplimentare privind furnizarea informațiilor impuse de REACH în fiecare
secțiune de mai jos, se recomandă să consultați partea principală a prezentului manual.

Secțiunea
IUCLID

Verificare

Relevanță

Identificarea substanței
1.1 – Identification
(Identificare)

Trebuie selectat cel puțin un rol din lanțul de aprovizionare („Role in the
supply chain”).

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.1 – Identification
(Identificare)

Substanța trebuie identificată prin asocierea cu o substanță de referință
din secțiunea 1.1.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.1 – Identification
(Identificare)

Substanța de referință din secțiunea 1.1 trebuie să fie identificată. Trebuie
furnizat cel puțin unul dintre următoarele elemente:
-Numărul CE;
-Numărul CAS și denumirea CAS;
-Denumirea IUPAC.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Identificatorii trebuie introduși în câmpurile corespunzătoare ale
substanței de referință asociate.

18

http://echa.europa.eu/ro/support/how-to-improve-your-dossier
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Substanța de referință de la secțiunea 1.1 trebuie să conțină informații
moleculare și structurale.
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Dosarele PPORD și
de înregistrare

Pentru substanțele mono-constituent, în câmpurile semnalate trebuie
indicate formula moleculară, greutatea moleculară și formula structurală
ale substanței de referință.
Pentru substanțele multi-constituent trebuie fie ca în câmpurile
semnalate să se indice formula moleculară, greutatea moleculară și
formula structurală ale substanței de referință, fie să se ofere o justificare
pentru neprezentarea acestor informații, în câmpul „Remarks”
(Observații).
Pentru substanțele UVCB trebuie fie ca în câmpurile semnalate să se
indice formula moleculară și greutatea moleculară ale substanței de
referință, fie să se ofere o justificare pentru neprezentarea acestor
informații, în câmpul „Remarks” (Observații).
1.2 – Composition
(Compoziție)

Fiecare substanță trebuie dentificată prin cel puțin o compoziție specifică
solicitantului înregistrării. În acest scop, în secțiunea 1.2 trebuie să existe
cel puțin o fișă de compoziție de tipul „legal entity composition”
(compoziție la entitatea juridică). Toate compozițiile la entitatea juridică
vor fi verificate din punct de vedere al integralității. Celelalte tipuri de
compoziții nu sunt verificate, dar trebuie completate în măsura în care
este posibil.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție)

Fiecare compoziție trebuie să conțină cel puțin o valoare și o unitate de
măsură a gradului de puritate în câmpul „Degree of purity”.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
Constituents
(Constituenți)

Pentru fiecare compoziție trebuie definit cel puțin un constituent. Toți
constituenții trebuie identificați prin asocierea cu o substanță de referință.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
Constituents
(Constituenți)

Fiecare constituent trebuie să fie identificat prin furnizarea a cel puțin
unul dintre următoarele elemente:
-Numărul CE;
-Numărul CAS și denumirea CAS;
-Denumirea IUPAC.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Identificatorii trebuie introduși în câmpurile corespunzătoare ale
substanței de referință a constituentului din secțiunea 1.2.
1.2 – Composition
(Compoziție),
Constituents
(Constituenți)

Substanțele de referință ale constituenților din secțiunea 1.2 trebuie să
conțină informații moleculare și structurale.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Pentru substanțele mono-constituent sau multi-constituent, în câmpurile
semnalate trebuie indicate formula moleculară, greutatea moleculară și
formula structurală ale substanței de referință.
Pentru substanțele UVCB trebuie fie ca în câmpurile semnalate să se
indice formula moleculară și greutatea moleculară ale substanței de
referință, fie să se ofere o justificare pentru neprezentarea acestor
informații, în câmpul „Remarks” (Observații) aferent.

1.2 – Composition
(Compoziție),
Constituents
(Constituenți)

Pentru fiecare constituent, în câmpurile de la „Concentration range”
trebuie să indicați intervalul de concentrație complet (valorile minimă și
maximă), cu unitatea de măsură. În cazul în care menționați un
constituent cu concentrația de exact 0 % sau 100 %, precizați această
valoare, cu unitatea de măsură, în câmpul „Typical concentration”
(Concentrație tipică) și lăsați necompletate câmpurile de la

Dosarele PPORD și
de înregistrare
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„Concentration range” (Interval de concentrație).
1.2 – Composition
(Compoziție),
Impurities (Impurități)

Fiecare impuritate trebuie identificată prin furnizarea a cel puțin unul
dintre următoarele elemente:
-Numărul CE;
-Numărul CAS și denumirea CAS;
-Denumirea IUPAC.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Pentru impuritățile care nu pot fi identificate cu niciunul din tipurile de
identificatori de mai sus, în câmpul „IUPAC name” (Denumire IUPAC)
trebuie introdus textul „unknown impurities” (impurități necunoscute), iar
în câmpul „Remarks” (Observații) din blocul referitor la impurități trebuie
precizate natura, numărul și cantitățile relative ale impurităților, în măsura
în care este posibil.
1.2 – Composition
(Compoziție),
Impurities (Impurități)

Pentru fiecare impuritate, în câmpurile de la „Concentration range”
trebuie să indicați intervalul de concentrație complet (valorile minimă și
maximă), cu unitatea de măsură. Dacă declarați absența unei anumite
impurități, asociați-o cu substanța de referință corespunzătoare și indicați
valoarea „0”, cu unitatea de măsură, în câmpul „Typical concentration”
(Concentrație tipică). Lăsați câmpurile de la „Concentration range”
(Interval de concentrație) necompletate.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
Additives (Aditivi)

Fiecare aditiv trebuie să fie identificat prin furnizarea a cel puțin unul
dintre următoarele elemente:
-Numărul CE;
-Numărul CAS și denumirea CAS;
-Denumirea IUPAC.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Identificatorii trebuie să fie introduși în câmpurile corespunzătoare ale
substanței de referință a aditivului din secțiunea 1.2.
1.2 – Composition
(Compoziție),
Additives (Aditivi)

Pentru substanța de referință a fiecărui aditiv trebuie fie ca în câmpurile
semnalate să se indice formula moleculară, greutatea moleculară și
formula structurală, fie să se ofere o justificare pentru neprezentarea
acestor informații, în câmpul „Remarks” (Observații) aferent.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
Additives (Aditivi)

Pentru fiecare aditiv, în câmpurile de la „Concentration range” trebuie să
indicați intervalul de concentrație complet (valorile minimă și maximă), cu
unitatea de măsură. Dacă declarați absența unui anumit aditiv, asociați-l
cu substanța de referință corespunzătoare și indicați valoarea „0”, cu
unitatea de măsură, în câmpul „Typical concentration” (Concentrație
tipică). Lăsați câmpurile de la „Concentration range” (Interval de
concentrație) necompletate.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
Additives (Aditivi)

Pentru fiecare aditiv trebuie confirmată funcția de stabilizare, prin
selectarea valorii relevante care începe cu cuvântul „stabiliser”
(stabilizator) din lista „Function” (Funcție). În câmpul „Details of function
in composition” (Detalii privind funcția în compoziție) se pot furniza detalii
suplimentare privind mecanismul de stabilizare.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță monoconstituent

În cazul substanțelor mono-constituent, este de așteptat ca constituentul
principal să fie prezent în compoziție într-o concentrație de minimum
80 %. În cazul abaterilor de la această regulă, trebuie prezentată o
justificare în câmpul „Justification for deviations” (Justificarea devierilor)
sau, alternativ, trebuie indicată o concentrație tipică în câmpul „Typical
concentration”, cu unitatea de măsură, pentru a demonstra că, în general,
constituentul principal este prezent într-o concentrație de minimum 80 %.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță monoconstituent

În cazul substanțelor mono-constituent, este de așteptat ca impuritățile să
fie prezente în compoziție într-o concentrație de maximum 20 % (interval
de concentrație). În cazul abaterilor de la această regulă, trebuie
prezentată o justificare în câmpul „Justification for deviations”
(Justificarea devierilor) sau, alternativ, trebuie indicată o concentrație

Dosarele PPORD și
de înregistrare
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tipică în câmpul „Typical concentration”, cu unitatea de măsură, pentru a
demonstra că, în general, impuritatea este prezentă într-o concentrație de
maximum 20 %.
1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță monoconstituent

În cazul substanțelor mono-constituent, este de așteptat ca fiecare
compoziție să conțină un singur constituent. În cazul abaterilor de la
această regulă, trebuie prezentată o justificare în câmpul „Justification for
deviations” (Justificarea devierilor).

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță multiconstituent

În cazul substanțelor multi-constituent, este de așteptat ca constituentul
principal să fie prezent în compoziție într-o concentrație de maximum
80 % (interval de concentrație). În cazul abaterilor de la această regulă,
trebuie prezentată o justificare în câmpul „Justification for deviations”
(Justificarea devierilor) sau, alternativ, trebuie indicată o concentrație
tipică în câmpul „Typical concentration”, cu unitatea de măsură, pentru a
demonstra că, în general, fiecare constituent principal este prezent într-o
concentrație de maximum 80 %.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță multiconstituent

În cazul substanțelor multi-constituent, este de așteptat ca impuritățile să
fie prezente în compoziție într-o concentrație de maximum 10 % (interval
de concentrație). În cazul abaterilor de la această regulă, trebuie
prezentată o justificare în câmpul „Justification for deviations”
(Justificarea devierilor) sau, alternativ, trebuie indicată o concentrație
tipică în câmpul „Typical concentration”, cu unitatea de măsură, pentru a
demonstra că, în general, impuritatea este prezentă într-o concentrație de
maximum 10%.

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță multiconstituent

În cazul substanțelor multi-constituent, este de așteptat ca fiecare
compoziție să conțină cel puțin doi constituenți. În cazul abaterilor de la
această regulă, trebuie prezentată o justificare în câmpul „Justification for
deviations” (Justificarea devierilor).

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță UVCB

În cazul substanțelor UVCB, în câmpul „Description of composition”
(Descrierea compoziției) al fiecărei compoziții la entitatea juridică trebuie
furnizate detalii specifice privind sursa substanței și procesul utilizat
pentru compoziția respectivă. Acestea trebuie să cuprindă, după caz:
- identitatea materiilor prime/sursa (și raportul lor)
- etapele/mecanismele de reacție
- parametrii de funcționare a instalației (de exemplu,
temperaturi/presiuni)
- solvenții/reactivii utilizați
- detalii privind orice etape de curățare/purificare

Dosarele PPORD și
de înregistrare

1.2 – Composition
(Compoziție),
substanță UVCB

În cazul substanțelor UVCB, este de așteptat ca fiecare compoziție să fie
descrisă prin constituenți diferiți de substanța de referință de la
secțiunea 1.1. Toți constituenții prezenți în concentrații > 10 % sau care
sunt relevanți pentru C&E și/sau pentru evaluarea PBT trebuie introduși
separat. Ceilalți constituenți trebuie identificați, în măsura posibilului,
separat sau ca grupuri de constituenți generici. Se consideră că
substanțele UVCB nu conțin impurități; toți constituenții trebuie indicați la
rubrica „Constituents” (Constituenți).

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Dacă nu este posibilă identificarea constituenților separați, trebuie să
prezentați o justificare în câmpul „Justification for deviations” (Justificarea
devierilor).
1.4 – Analytical
information
(Informații analitice)

În secțiunea 1.4 trebuie creată cel puțin o fișă. Tabelul „Analytical
determination” (Determinare analitică) trebuie să conțină cel puțin un
rând, iar fiecare rând creat trebuie completat după cum urmează:
- trebuie selectată o valoare din lista „Purpose of analysis” (Scopul
analizei);
- trebuie selectată cel puțin o valoare din lista „Analysis type” (Tipul
analizei);

PPORD;
dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
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- trebuie să existe un fișier atașat în câmpul „Attached methods/results”
(Metode/rezultate atașate) sau trebuie indicat un motiv pentru
neprezentarea unei metode sau a unui rezultat, prin selectarea unei valori
în câmpul „Rationale for no results” (Argumentarea absenței rezultatelor)
și prin inserarea unei explicații mai detaliate în câmpul „Justification”
(Justificare).

articolului 17/18

Câmpul „Analysis type” (Tipul analizei) este structurat ca listă cu
posibilități multiple de selectare; dacă sunt selectate mai multe elemente,
rezultatele sau justificările corespunzătoare tuturor acestora trebuie
furnizate pe același rând.
Trebuie furnizate rezultatele analizei pentru cel puțin o metodă de
identificare și una de cuantificare, așa cum se indică în câmpul „Purpose of
analysis” (Scopul analizei).

Numai PPORD
1.8 – Recipients
(Beneficiari)

În cazul în care notificarea se realizează în cooperare cu clienții (articolul 9
din REACH), aceștia trebuie indicați în secțiunea 1.8. Câmpul „Name”
(Denumire) din fiecare fișă creată în secțiunea 1.8 pentru un beneficiar
trebuie să fie asociat unei entități juridice. În fila „Contact information”
(Date de contact) din secțiunea „Legal entity” (Entitatea juridică) trebuie
furnizată adresa de contact („Contact address”). Trebuie indicate cel puțin
țara („Country”) și orașul beneficiarului („Town”).

PPORD

1.9 – Product and
process orientated
research and
development
(Activități de cercetare
și dezvoltare orientate
spre produse și
procese)

În secțiunea „Product and process orientated research and development”
trebuie să existe cel puțin o fișă. În fiecare fișă trebuie furnizată cantitatea
estimată („Estimated quantity”), cu unitatea de măsură.

PPORD

Clasificarea și etichetarea
2.1 – GHS

În secțiunea 2.1 – GHS trebuie creată cel puțin o fișă.

Dosarele de
înregistrare –
individuale și
dosarul principal al
transmiterilor în
comun

2.1 – GHS

În fiecare fișă GHS creată, rubrica „Classification” (Clasificare) trebuie să
fie completă:
-Pentru fiecare clasă de pericol sau diferențiere trebuie să se indice fie o
categorie de pericol („Hazard category”) și o frază de pericol („Hazard
statement”), fie un motiv pentru neclasificare („Reason for no
classification”).
-La „Specific target organ toxicity – single” (Toxicitate asupra unui organțintă specific – expunere unică) și „Specific target organ toxicity –
repeated” (Toxicitate asupra unui organ-țintă specific – expunere
repetată), dacă se furnizează o clasificare, atunci trebuie indicate și
organele afectate („Affected organs”).

Dosarele de
înregistrare

2.1 – GHS

În fiecare fișă GHS creată, rubrica „Labelling” (Etichetare) trebuie să fie
completă:
- Trebuie selectată o valoare din câmpul „Signal word” (Cuvânt de
avertizare) al rubricii „Labelling” (Etichetare).
- Dacă în blocul „Classification” (Clasificare) a fost indicată cel puțin o
categorie de pericol („Hazard category”), trebuie indicată cel puțin o frază

Dosarele de
înregistrare
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de pericol în blocul „Labelling” (Etichetare) al aceluiași document GHS.
Pentru a introduce o frază de pericol, creați un bloc în „Hazard
statements” (Fraze de pericol) sau în „Additional labelling requirements”
(Cerințe suplimentare privind etichetarea) și selectați fraza de pericol
(„Hazard statement”) sau fraza de pericol suplimentară conform CLP („CLP
supplemental hazard statement”) corespunzătoare.
2.2 – DSD

În fiecare fișă DSD creată, rubrica „Classification” (Clasificare) trebuie să
fie completă:
- Pentru fiecare din cele 15 clase de pericol ale rubricii „Classification”
trebuie să se indice cel puțin o clasificare sau să se specifice motivul
neclasificării.
- Dacă substanța are o clasificare și etichetare armonizată, selectați
„67/548/EEC annex 1” (Anexa 1 la 67/548/CEE) în câmpul „Status” (Statut)
și indicați elementele de clasificare corespunzătoare la rubrica
„Classification”.

Dosarele de
înregistrare

2.2 – DSD

În fiecare fișă DSD creată, rubrica „Labelling” (Etichetare) trebuie să fie
completă:
- Dacă la rubrica „Classification” a fost indicată cel puțin o clasificare,
trebuie făcută cel puțin o selecție în câmpul „Risk phrases” (Fraze de risc)
de la rubrica „Labelling”.
- Dacă substanța are o clasificare și etichetare armonizată, selectați
„67/548/EEC annex 1” (Anexa 1 la 67/548/CEE) în câmpul „Status” (Statut)
și indicați elementele de clasificare corespunzătoare la rubrica „Labelling”
(Etichetare).

Dosarele de
înregistrare

Cantitățile estimate și locurile
3.2 – Estimated
quantities (Cantități
estimate)

Trebuie indicate cel puțin cantitățile estimate pentru un an, prin crearea
unei fișe în secțiunea 3.2. În fiecare fișă trebuie specificate anul („Year”) și
cel puțin cantitatea totală produsă („Manufactured”) sau importată
(„Imported”).

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

3.3 – Sites (Locuri)

Dacă în secțiunea 1.1, în câmpul „Role in the supply chain” (Rolul în lanțul
de aprovizionare), ați indicat că aveți rol de producător („Manufacturer”),
trebuie să menționați cel puțin un loc de producere în secțiunea 3.3. În
acest scop, trebuie să creați o fișă în secțiunea 3.3 și să îi asociați un loc
(„Site”). Pentru fiecare loc trebuie indicată adresa de contact, completând
cel puțin câmpurile „Site name” (Denumirea locului), „Address” (Adresa),
„Town” (Orașul) și „Country” (Țara).

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Notă pentru dosarele de înregistrare: pentru a indica faptul că locul
reprezintă un loc de producere, trebuie să-l asociați cu cel puțin o fișă
creată în secțiunea 3.5.1 – „Manufacture” (Producere), folosind câmpul
„Related manufacture/own use” (Utilizare pentru producere/utilizare
proprie asociată).
3.3 – Sites (Locuri)

Fiecare fișă creată în secțiunea 3.3 pentru un loc trebuie să conțină un loc
(„Site”) asociat. Pentru fiecare loc trebuie completate câmpurile
„Address” (Adresa), „Postal code” (Codul poștal), „Town” (Orașul) și
„Country” (Țara).

Dosarele PPORD și
de înregistrare

Descrierea ciclului de viață
3.5 – Life Cycle
description (Descrierea
ciclului de viață)

Trebuie descrisă cel puțin o utilizare, în oricare dintre următoarele
secțiuni:
3.5.2 – Formulation or re-packing (Formulare sau reambalare)
3.5.3 – Uses at industrial sites (Utilizări în spații industriale)

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
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3.5.4 – Widespread uses by professional workers (Utilizări de către
lucrători profesioniști, larg răspândite)
3.5.5 – Consumer uses (Utilizări de către consumatori)
3.5.6 – Service life (Viață utilă)

conform
articolului 17/18

Dacă nu există utilizări identificate în niciuna din aceste secțiuni, în
secțiunea 3.5.0 trebuie selectată o valoare din lista „Justification for no
uses reported” (Justificare pentru neindicarea utilizărilor).
3.5.1 – Manufacture
(Producere)

În fiecare fișă creată în secțiunea 3.5.1 – „Manufacture”, trebuie
completat câmpul „Manufacture name” (Denumire producție). În plus,
trebuie să se precizeze cel puțin o tehnică/activitate contributivă pentru
mediu și o tehnică/activitate contributivă pentru lucrători, descrise prin
codurile corespunzătoare de tip „Environmental release category”
(Categorie de eliberare în mediu) și „Process category” (Categorie de
proces).

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

3.5.2 – Formulation or
re-packing (Formulare
sau reambalare)

În fiecare fișă creată în secțiunea 3.5.2 – „Formulation or re-packing”,
trebuie completate câmpurile „Use name” (Denumirea utilizării) și
„Technical function of the substance during formulation” (Funcția tehnică
a substanței în timpul formulării). În plus, trebuie să se precizeze cel puțin
o tehnică/activitate contributivă pentru mediu și o tehnică/activitate
contributivă pentru lucrători, descrise prin codurile corespunzătoare de
tip „Environmental release category” (Categorie de eliberare în mediu) și
„Process category” (Categorie de proces).

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

3.5.3 – Uses at
industrial sites
(Utilizări în spații
industriale)

În fiecare fișă creată în secțiunea 3.5.3 – „Uses at industrial sites”, trebuie
completate câmpurile „Use name” (Denumirea utilizării), „Technical
function of the substance during use” (Funcția tehnică a substanței în
timpul utilizării) și „Subsequent service life relevant to this use” (Viața
utilă ulterioară relevantă pentru această utilizare). În plus, trebuie să se
precizeze cel puțin o tehnică/activitate contributivă pentru mediu și o
tehnică/activitate contributivă pentru lucrători, descrise folosind codurile
corespunzătoare de tip „Environmental release category” (Categorie de
eliberare în mediu) și „Process category” (Categorie de proces).

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

3.5.4 – Widespread
uses by professional
workers (Utilizări de
către lucrători
profesioniști, larg
răspândite)

În fiecare fișă creată în secțiunea 3.5.4 – „Widespread uses by professional
workers”, trebuie completate câmpurile „Use name” (Denumirea
utilizării), „Technical function of the substance during use” (Funcția
tehnică a substanței în timpul utilizării) și „Subsequent service life relevant
to this use” (Viață utilă ulterioară relevantă pentru această utilizare). În
plus, trebuie să se precizeze cel puțin o tehnică/activitate contributivă
pentru mediu și o tehnică/activitate contributivă pentru lucrători, descrise
prin codurile corespunzătoare de tip „Environmental release category”
(Categorie de eliberare în mediu) și „Process category” (Categorie de
proces).

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

3.5.5 – Consumer uses
(Utilizări de către
consumatori)

În fiecare fișă creată în secțiunea 3.5.5 – „Consumer uses”, trebuie
completate câmpurile „Use name” (Denumirea utilizării), „Technical
function of the substance during use” (Funcția tehnică a substanței în
timpul utilizării) și „Subsequent service life for that use” (Viața utilă
ulterioară pentru acea utilizare). În plus, trebuie să se precizeze cel puțin o
tehnică/activitate contributivă pentru mediu și o tehnică/activitate
contributivă pentru consumatori, descrise prin codurile corespunzătoare
de tip „Environmental release category” (Categorie de eliberare în mediu)
și „Product category” (Categorie de produs).

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

3.5.6 – Service life
(Viață utilă)

În fiecare fișă creată în secțiunea 3.5.6 – „Service life”, trebuie completate
câmpurile „Service life name” (Denumirea vieții utile) și „Technical
function of the substance during use” (Funcția tehnică a substanței în
timpul utilizării). În plus, trebuie să se precizeze cel puțin o
tehnică/activitate contributivă pentru mediu și o tehnică/activitate
contributivă pentru consumatori sau pentru lucrători, descrise prin
codurile corespunzătoare de tip „Environmental release category”

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
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(Categorie de eliberare în mediu) și „Article category”/„Process category”
(Categorie de articol/Categorie de proces).

articolului 17/18

Dacă la rubrica „Use takes place under rigorously contained conditions”
(Utilizarea are loc în condiții de strictă izolare) ați selectat caseta
„Rigorously contained system with strict control for manual interventions”
(Sistem de strictă izolare, cu control strict al intervențiilor manuale), va
trebui să furnizați detalii suplimentare pentru a justifica această afirmație.
În acest scop, trebuie completat câmpul „Description of non-technical
means for strict control” (Descrierea mijloacelor non-tehnice pentru
asigurarea controlului strict).

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18.
Se aplică tuturor
dosarelor
principale ale unei
transmiteri în
comun care conțin
RSC pentru
transmiterea în
comun.

În plus, în funcție de valoarea selectată în câmpul
„Registration/Notification status for the use” (Starea
înregistrării/notificării privind utilizarea), trebuie furnizate următoarele
informații:
Pentru valoarea „use (as intermediate) registered according to REACH
Article 10; total tonnage manufactured/imported <10 tonnes/year per
registrant” [utilizare (ca intermediar) înregistrată conform articolului 10
din REACH; cantitate totală produsă/importată < 10 tone/an pentru
fiecare solicitant al înregistrării], trebuie completat câmpul „Technical
means for rigorous containment and strict control for manual
intervention” (Mijloace tehnice de izolare strictă și control strict al
intervențiilor manuale) de la aceeași rubrică.
Pentru valoarea „use (as intermediate) registered according to REACH
Article 10; total tonnage manufactured/imported >=10 tonnes/year per
registrant” [utilizare (ca intermediar) înregistrată conform articolului 10
din REACH; cantitate totală produsă/importată >= 10 tone/an pentru
fiecare solicitant al înregistrării] (sau dacă nu s-a selectat nicio valoare), în
fila „Contributing scenario for the workers” (Scenariu contributiv pentru
lucrători) din aceeași fișă de utilizare trebuie să creați un bloc de scenariu
contributiv, iar la rubrica „Technical and organisational conditions and
measures” (Condiții și măsuri tehnice și organizatorice) trebuie să creați
un bloc și să furnizați informații în câmpul „Technical means for rigorous
containment and strict control for manual intervention” (Mijloace tehnice
de izolare strictă și control strict al intervențiilor manuale).
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Dacă la rubrica „Use takes place under rigorously contained conditions”
(Utilizarea are loc în condiții de strictă izolare) ați selectat caseta
„Rigorously contained system with minimisation of release to the
environment” (Sistem de strictă izolare, cu minimizarea eliberării în
mediu), va trebui să furnizați detalii suplimentare pentru a justifica
această afirmație. În acest scop, trebuie completat câmpul „Description of
non-technical means for strict control” (Descrierea mijloacelor nontehnice pentru asigurarea controlului strict).
În plus, în funcție de valoarea selectată în câmpul
„Registration/Notification status for the use” (Starea
înregistrării/notificării privind utilizarea), trebuie furnizate următoarele
informații:
Pentru valoarea „use (as intermediate) registered according to REACH
Article 10; total tonnage manufactured/imported <10 tonnes/year per
registrant” [utilizare (ca intermediar) înregistrată conform articolului 10
din REACH; cantitate totală produsă/importată < 10 tone/an pentru
fiecare solicitant al înregistrării], trebuie completat câmpul „Technologies
to minimise emissions” (Tehnologii de minimizare a emisiilor) de la
aceeași rubrică.

Dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18.
Se aplică tuturor
dosarelor
principale ale unei
transmiteri în
comun care conțin
RSC pentru
transmiterea în
comun.

Pentru valoarea „use (as intermediate) registered according to REACH
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Article 10; total tonnage manufactured/imported >=10tonnes/year per
registrant” [utilizare (ca intermediar) înregistrată conform articolului 10
din REACH; cantitate totală produsă/importată >= 10 tone/an pentru
fiecare solicitant al înregistrării] (sau dacă nu s-a selectat nicio valoare), în
fila „Contributing scenario for the environment (related to workers
activities)” [Scenariu contributiv pentru mediu (legat de activitățile
lucrătorilor)] din aceeași fișă de utilizare trebuie să creați un bloc de
scenariu contributiv, iar la rubrica „Technical and organisational
conditions and measures” (Condiții și măsuri tehnice și organizatorice)
trebuie să creați un bloc și să furnizați informații în câmpul „Technologies
to minimise emissions” (Tehnologii de minimizare a emisiilor).

Fișa de studiu privind efectul - generalități
4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Trebuie indicat efectul („Endpoint”) vizat de fișa de studiu.

Dosarele de
înregistrare

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Pentru fiecare fișă de studiu privind efectul trebuie indicat dacă reprezintă
rezumatul unui studiu („study summary”), o renunțare la date („data
waiving”) sau o propunere de testare („testing proposal”).
- Dacă doriți să transmiteți un rezumat (detaliat) al unui studiu, selectați o
valoare în câmpul „Adequacy of study” (Adecvarea studiului) și completați
toate câmpurile relevante de la „Administrative data” (Date
administrative), „Data source” (Sursa datelor), „Materials and methods”
(Materiale și metode) și „Results and discussion” (Rezultate și discuții)
pentru acest efect. Toate fișele de studiu privind efectele din secțiunile
corespunzătoare anexelor la REACH care sunt indicate ca „key study”
(studiu-cheie) sau ca „weight of evidence” (forță probantă a datelor) sunt
supuse unei verificări complete a integralității. Celelalte tipuri de
rezumate ale studiilor trebuie completate cât mai mult posibil.
- Dacă doriți să transmiteți o renunțare la date, selectați o valoare în
câmpul „Data waiving” (Renunțare la date) și prezentați o justificare în
câmpul „Justification for data waiving” (Justificare pentru renunțarea la
date).
- Dacă doriți să transmiteți o propunere de testare, selectați
„experimental study planned” (studiu experimental planificat) sau
„experimental study planned (based on read-across)” [studiu
experimental planificat (bazat pe extrapolare)] în câmpul „Type of
information” (Tipul informațiilor) și furnizați informații privind ghidul
testului planificat („Guideline”), respectiv despre materialul de testare
(„Test material information”).

Dosarele de
înregistrare

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

O fișă de studiu privind efectul nu poate fi în același timp o renunțare la
date, o propunere de testare și/sau un rezumat al unui studiu. Prin
urmare, nu trebuie ca în aceeași fișă de studiu privind efectul să selectați o
valoare în câmpul „Data waiving” (Renunțare la date), să selectați
„experimental study planned”/„experimental study planned (based on
read-across)” [studiu experimental planificat/studiu experimental
planificat (bazat pe extrapolare)] în câmpul „Type of information” (Tipul
informațiilor) și/sau să selectați o valoare în câmpul „Adequacy of study”
(Adecvarea studiului).

Dosarele de
înregistrare

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Dacă doriți să transmiteți o renunțare la date, trebuie să indicați motivul
abaterii de la cerința privind informațiile în câmpul „Data waiving”
(Renunțare la date), selectând o justificare corespunzătoare în câmpul
„Justification for data waiving” (Justificare pentru renunțarea la date).
Dacă nu vi se aplică niciuna din justificările disponibile în listă, selectați
„other:” (altele:) și furnizați justificarea în câmpul de text liber adiacent.

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

În conformitate cu punctul 3.1 din anexa XI la REACH, omiterea datelor în
baza scenariilor de expunere se poate face numai pentru informațiile
impuse de REACH prin anexele IX și X și prin punctele 8.6 și 8.7 din

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date
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anexa VIII. În cazul fișelor de studiu privind alte efecte, în câmpul „Data
waiving” (Renunțare la date) nu trebuie selectată valoarea „exposure
considerations” (considerații legate de expunere).
4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Se poate transmite o propunere de testare doar pentru informațiile
prevăzute în anexele IX și X la REACH.

Dosarele de
înregistrare:
propunerea de
testare

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

O propunere de testare pe animale vertebrate trebuie să documenteze
motivele pentru care posibilitățile de adaptare prevăzute de
Regulamentul REACH nu pot fi utilizate pentru satisfacerea cerinței privind
informațiile. Informațiile trebuie să fie prezentate în câmpul „Justification
for type of information” (Justificare pentru tipul informațiilor) și vor fi
publicate pe site-ul ECHA. Se recomandă să folosiți șablonul de text
disponibil pentru acest câmp pentru a vă asigura că au fost furnizate toate
informațiile relevante.

Dosarele de
înregistrare:
propunerea de
testare

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „Type of information” (Tipul informațiilor).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Pentru fiecare fișă de tip „studiu-cheie” sau „forță probantă a datelor” în
care tipul informațiilor („Type of information”) este „(Q)SAR”, trebuie
furnizată o documentație corespunzătoare și de încredere privind metoda
aplicată. Documentația trebuie inserată în câmpul „Justification for type
of information” (Justificare pentru tipul informațiilor), folosind șablonul de
text liber disponibil, sau atașată la tabelul „Attached justification”
(Justificare atașată).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”; QSAR

În cazul în care unele părți ale documentației (QMRF) sunt aplicabile mai
multor fișe de studii privind efectele, furnizați un link către fișa la care este
atașată această documentație comună în tabelul „Cross-reference”
(Referință încrucișată) și indicați tipul documentului în câmpul
„Reason/purpose” (Motiv/scop). În schimb, informațiile specifice
estimărilor individuale trebuie furnizate întotdeauna separat pentru
fiecare fișă (Q)SAR.
4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Datele administrative din câmpul „Administrative data” nu sunt complete.
Pentru fiecare fișă de tip „studiu-cheie” sau „forță probantă a datelor”
indicată ca fiind o extrapolare („read-across”) în câmpul „Type of
information” (Tipul informațiilor), este necesar ca în câmpul „Justification
for type of information” (Justificare pentru tipul informațiilor) să se ofere
o justificare a abordării prin extrapolare din perspectiva efectului
respectiv. Câmpul conține șabloane de text liber pentru a înlesni
consemnarea justificării.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”;
extrapolarea

În plus, în câmpul „Attached justification” (Justificare atașată) se pot
furniza informații suplimentare în susținerea abordării prin extrapolare.
Pentru a indica documentația justificativă existentă în alte părți ale setului
de date, furnizați un link către fișa sau fișele care conțin aceste informații
în tabelul „Cross-reference” (Referințe încrucișate) și indicați tipul
informațiilor la care trimite linkul în câmpul „Reason/purpose”
(Motiv/scop).
4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Pentru fiecare fișă de tip „studiu-cheie” sau „forță probantă a datelor”
pentru care în câmpul „Type of information” (Tipul informațiilor) se indică
„read-across from supporting substance (structural analogue or
surrogate” [extrapolare de la de la substanța-suport (analog structural sau
surogat], trebuie furnizate fișele-sursă de studiu privind efectul.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”;
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extrapolarea
În acest scop, trebuie să existe în aceeași secțiune cel puțin încă o fișă de
studiu privind efectul la care câmpul „Adequacy of study” (Adecvarea
studiului) să aibă setată valoarea „key study” (studiu-cheie) sau „weight of
evidence” (forță probantă a datelor) și care să conțină studiul sursă pe
care se bazează fișa-țintă de extrapolare. Fișa de extrapolare trebuie să
conțină linkuri către fiecare fișă-sursă în tabelul „Cross-reference”
(Referință încrucișată).
4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

Dacă există cel puțin o fișă de tip „studiu-cheie” sau „forță probantă a
datelor” pentru care în câmpul „Type of information” (Tipul informațiilor)
s-a indicat „read-across based on grouping of substances (category
approach)” [extrapolare bazată pe gruparea substanțelor (abordare
bazată pe categorii)], substanței trebuie să-i fie asociat cel puțin un obiect
de tip categorie. În fiecare categorie trebuie să existe informații privind
ipoteza care a stat la baza categoriei, domeniul de aplicabilitate și
justificarea categoriei, introduse în câmpul „Category rationale”
(Justificare categorie) sau atașate la „Reports” (Rapoarte). În plus, trebuie
să se asocieze membrii categoriei („Category members”) și să se enumere
documentele categoriei („Category documents”).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”;
extrapolarea

4 – 7, Administrative
data (Date
administrative)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „Reliability” (Grad de încredere).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

4 – 7, Data source
(Sursa datelor)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat tabelul „Reference” (Referință). Pentru fiecare referință trebuie
să se indice întotdeauna anul („Year”) sau data raportului („Report date”).
În plus, trebuie furnizate cel puțin următoarele:

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

- Dacă datele provin dintr-un raport privind un studiu, trebuie completate
câmpul „Testing laboratory” (Laborator de testare) (cu adresa completă a
laboratorului de testare, inclusiv orașul și țara) și fie câmpul „Report no.”
(Nr. raport), fie „Company study no.” (Nr. studiu întreprindere), fie „Title”
(Titlu).
- Dacă datele provin de la o întreprindere, trebuie completat câmpul
„Report no.” (Nr. raport) sau câmpul „Company study no.“ (Nr. studiu
întreprindere). În plus, trebuie furnizate informații în câmpurile „Author”
(Autor), „Owner company” (Întreprindere cu drept de proprietate) și/sau
„Title” (Titlu).
- Dacă sursa datelor este literatura de specialitate, trebuie completat
câmpul „Bibliographic source” (Sursă bibliografică). Trebuie furnizate
suficiente informații pentru a permite identificarea sursei bibliografice.
5 – 7, Data source
(Sursa datelor)

Pentru fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study”
(studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care
s-a indicat că studiul este conform cu BPL, trebuie furnizate datele de
contact ale laboratorului de testare. În acest scop, cel puțin o poziție din
tabelul de referințe („Reference”) trebuie să conțină informații privind
numele, adresa și țara în câmpul „Testing laboratory” (Laborator de
testare).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

4 – 7, Data source
(Sursa datelor)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „Data access” (Acces la date).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
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Dacă selectați „data submitter has permission to refer” (furnizorul datelor
are permisiunea să facă trimitere), atunci trebuie să furnizați declarația în
câmpul alăturat, în conformitate cu instrucțiunile pe care le-ați primit de
la ECHA odată cu permisiunea de a face trimitere la date.

probantă a
datelor”

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) sau indicată
drept propunere de testare trebuie indicat ghidul de testare (care
urmează a fi) utilizat în studiu, în câmpul „Guideline” (Ghid) din tabelul
„Test guideline” (Ghiduri privind testarea). Dacă adăugați mai multe
rânduri, pe fiecare dintre ele trebuie completat câmpul „Guideline”. În
cazul în care ghidul privind testarea aplicat nu se regăsește în listă,
selectați „other:” (altele:) și furnizați informații privind ghidul în câmpul de
text liber adiacent.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”;
propunerea de
testare

Dacă nu se poate indica niciun ghid privind testarea [de exemplu, pentru
că studiul nu este realizat în baza unui ghid sau s-a aplicat un model
(Q)SAR], trebuie să furnizați o descriere a principiilor protocolului de
testare sau a metodei în câmpul „Principles of method if other than
guideline” (Principiile metodei, dacă nu s-a utilizat un ghid).
5 – 7, Materials and
methods (Materiale și
metode)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „GLP compliance” (Conformitate cu BPL).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

4 – 7, Materials and
methods (Materiale și
metode)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) sau indicată
drept propunere de testare trebuie identificat materialul de testare (care
urmează a fi) utilizat în studiu, prin asocierea unei fișe cu informații despre
materialul de testare (TMI) în tabelul „Test material information”
(Informații despre materialul de testare).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”;
propunerea de
testare

Fișa TMI trebuie să conțină suficiente informații pentru a permite
înțelegerea identității substanței testate. Trebuie să se indice cel puțin un
„Constituent” în rubrica „Composition” (Compoziție). Fiecare component
creat trebuie să conțină cel puțin unul din următorii identificatori în
câmpurile specificate: număr CE, număr CAS, denumire IUPAC.
În cazul fișelor-țintă de extrapolare, informațiile despre materialul de
testare trebuie să identifice substanța țintă a extrapolării.

Fișa de studiu privind efectul – secțiunea 4
4.2 – Melting
point/freezing point
(Punct de topire/punct
de înghețare)
4.3 – Boiling point
(Punct de fierbere)
4.4 – Density
(Densitate)
4.5 – Particle size
(Dimensiune particule)
4.6 – Vapour pressure
(Presiune de vapori)
4.7 – Partition
coefficient (Coeficient
de partiție)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), la rubrica
„Materials and methods” (Materiale și metode) trebuie indicat tipul
metodei („Type of method”).

Dosarele de
înregistrare:
studiul-cheie
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4.8 – Water solubility
(Solubilitate în apă)
4.11 – Flash point
(Temperatură de
inflamabilitate)
4.22 – Viscosity
(Viscozitate)
4.1 – Appearance /
physical state / colour
(Aspect/stare
fizică/culoare), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat câmpul „Physical state at 20ºC and 1013 hPa” (Starea fizică la
20 ºC și 1 013 hPa). În plus, dacă este relevant, trebuie completat și
câmpul „Form” (Formă).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

4.2 – Melting point /
freezing point (Punct
de topire/punct de
înghețare), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat cel puțin unul dintre câmpurile „Melt./Freez. pt.” (Punct de
topire/înghețare), „Decomp. temp.” (Temperatură de descompunere) sau
„Subl. temp” (Temperatură de sublimare), cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
4.3 – Boiling point
(Punct de fierbere),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completate câmpurile „Boiling. pt.” (Punct de fierbere) și „Atm. pressure”
(Presiune atmosferică) sau câmpurile „Decomposition” (Descompunere) și
„Decomposition temperature” (Temperatură de descompunere), cu
unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
4.4 – Density
(Densitate), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completate câmpurile „Type” (Tip), „Density” (Densitate) și „Temp.”
(Temperatură), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

4.5 – Particle size
distribution
(Distribuție
granulometrică),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat cel puțin unul dintre tabelele „Particle size” (Dimensiune
particule) sau „Particle size distribution at different passages” (Distribuția
granulometrică la diferite treceri).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În tabelul „Particle size” trebuie completate câmpurile „Percentile”
(Percentilă), „Mean” (Medie) și „St. dev.” (Abatere standard), cu unitatea
de măsură. În tabelul „Particle size distribution at different passages”
trebuie completate câmpurile „No.” (Nr.), „Size” (Dimensiune) și
„Distribution” (Distribuție), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) din
tabelul corespunzător.
4.6 – Vapour pressure
(Presiune de vapori),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completate câmpurile „Vapour pressure” (Presiune de vapori) și
„Temperature” (Temperatură), cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
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Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
4.7 – Partition
coefficient (Coeficient
de partiție), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completate câmpurile „Type” (Tip), „Partition coefficient” (Coeficient de
partiție), „Temp.” (Temperatură) și „pH”, cu unitatea de măsură dacă
există.
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probantă a
datelor”
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
4.7 – Partition
coefficient (Coeficient
de partiție)

Dacă testul pentru determinarea coeficientului de partiție nu se poate
realiza, trebuie furnizată o valoare calculată. În acest scop, pe lângă fișa de
renunțare la date, în secțiunea 4.7 trebuie să includeți cel puțin o fișă de
studiu privind efectul indicată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care tipul informațiilor
(„Type of information”) să fie „(Q)SAR” sau „calculation (if not (Q)SAR)”
[calcul – dacă nu se utilizează (Q)SAR].

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

4.8 – Water solubility
(Solubilitate în apă),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat cel puțin unul dintre tabelele „Water solubility” (Solubilitate în
apă) sau „Solubility of metal ions in aqueous media” (Solubilitatea ionilor
metalici în medii apoase).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În tabelul „Water solubility” trebuie completate câmpurile „Water
solubility” (Solubilitate în apă), „Temp.” (Temperatură) și „pH”, cu
unitatea de măsură. În tabelul „Solubility of metal ions in aqueous media”
trebuie completate câmpurile „Type of test” (Tipul testului), „Mean
dissolved conc.” (Concentrația medie a substanței dizolvate) și „Element
analysed” (Element analizat), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) din
tabelul corespunzător.
4.10 – Surface tension
(Tensiune
superficială), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completate câmpurile „Surface tension” (Tensiune superficială), „Temp.”
(Temperatură) și „Concentration” (Concentrație), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

4.11 – Flash point
(Temperatură de
inflamabilitate),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completate câmpurile „Flash point” (Temperatură de inflamabilitate) și
„Atm. press.” (Presiune atmosferică), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

4.12 – Auto
flammability
(Autoinflamabilitate),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat cel puțin unul dintre tabelele „Auto-ignition temperature
(liquids / gases)” [Temperatură de autoaprindere (lichide/gaze)] sau
„Relative self-ignition temperature (solids)” [Temperatură relativă de
autoaprindere (solide)].

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În tabelul „Auto-ignition temperature (liquids / gases)” trebuie completate
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câmpurile „Auto-ignition temperature” (Temperatură de autoaprindere) și
„Atm. press.” (Presiune atmosferică), cu unitatea de măsură. În tabelul
„Relative self-ignition temperature (solids)” trebuie completat câmpul
„Relative self-ignition temperature” (Temperatură relativă de
autoaprindere), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) din
tabelul corespunzător.
4.13 – Flammability
(Inflamabilitate),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) se verifică
următoarele:
În fiecare rând creat în tabelul „Flammable gases (Lower and upper
explosion limit)” [Gaze inflamabile (limită inferioară și superioară de
explozie)] trebuie completat câmpul „Parameter” (Parametru) și trebuie
indicată valoarea („Value”), cu unitatea de măsură. Trebuie create rânduri
atât pentru parametrul „lower explosion limit” (limită inferioară de
explozie), cât și pentru parametrul „upper explosion limit” (limită
superioară de explozie). Dacă se măsoară și alți parametri pe lângă
aceștia, selectați „other:” (alții:) și definiți parametrul în câmpul adiacent.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În fiecare rând creat în tabelul „Flammable solids” (Solide inflamabile)
trebuie specificată procedura de testare („Test procedure”) și trebuie
indicat timpul de ardere („Burning time”), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ pentru un „Parametru”
sau pentru o „Procedură de testare” specificată, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) de
pe același rând.
Rețineți că, în cazul solidelor și al gazelor, informațiile necesare pentru
satisfacerea cerinței REACH de la punctul 7.10 Inflamabilitate se introduc
în secțiunea 4.13 - Flammability (Inflamabilitate). Studiile de
inflamabilitate asupra lichidelor se raportează în secțiunea 4.11 – Flash
point (Temperatură de inflamabilitate). Dacă substanța este un lichid, în
secțiunea 4.13 trebuie să selectați efectul corespunzător solidelor
inflamabile sau gazelor inflamabile, să-l indicați drept renunțare la date
(„study technically not feasible” – studiul nu este fezabil din punct de
vedere tehnic) și să selectați în câmpul „Justification for data waiving”
(Justificare pentru renunțarea la date) opțiunea „the study does not need
to be conducted because the substance is a liquid” (nu este necesar să se
efectueze studiul deoarece substanța este un lichid).
4.14 – Explosiveness
(Explozivitate), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), unul dintre
următoarele tabele trebuie să conțină un rezultat:
-„Small-scale preliminary tests” (Teste preliminare la scară mică)
-„Results of test series for explosives” (Rezultatele seriei de teste pentru
explozivi)

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În fiecare rând creat în tabelul „Small-scale preliminary tests” trebuie
completat câmpul „Parameter” (Parametru) și trebuie indicată valoarea
(„Value”). În fiecare rând creat în tabelul „Results of test series for
explosives” trebuie completate câmpurile „Test series” (Serie de teste),
„Method” (Metodă), „Parameter” (Parametru), „Value” (Valoare) și
„Result” (Rezultat).
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Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ pentru un „Parametru”
sau pentru o „Serie de teste” specificată, trebuie furnizată o explicație în
câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) de pe același
rând.
4.14 – Explosiveness
(Explozivitate)

Dacă se omite acest test pe baza energiei/temperaturii de descompunere
a substanței, trebuie să furnizați detalii suplimentare privind aceste
proprietăți în câmpul „Remarks” (Observații), aflat lângă câmpul
„Justification for data waiving” (Justificare pentru renunțarea la date), sau
în câmpul „Justification for type of information” (Justificare pentru tipul
informațiilor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

4.15 – Oxidising
properties (Proprietăți
oxidante), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), unul dintre
următoarele tabele trebuie să conțină un rezultat:
- Test result (Oxidising gases) [Rezultatul testului (gaze oxidante)]
- Test result (Oxidising liquids) [Rezultatul testului (lichide oxidante)]
- Test result (Oxidising solids) [Rezultatul testului (solide oxidante)]

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În fiecare rând creat în tabelul „Test result (Oxidising gases)” trebuie
completat câmpul „Parameter” (Parametru) și trebuie indicat rezultatul
(„Result”), cu unitatea de măsură.
Pentru fiecare rând creat în tabelul „Test result (Oxidising liquids)” trebuie
completat câmpul „Parameter” (Parametru) și trebuie indicate eșantionul
testat („Sample tested”) și rezultatul („Result”), cu unitatea de măsură.
Pentru fiecare rând creat în tabelul „Test result (Oxidising solids)” trebuie
completat câmpul „Parameter” (Parametru) și trebuie indicate eșantionul
testat („Sample tested”) și rezultatul („Result”), cu unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ pentru un „Parametru”
specificat, trebuie furnizată o explicație în câmpul „Remarks on result”
(Observații privind rezultatul).
4.17 – Stability in
organic solvents
(Stabilitate în solvenți
organici), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „Test substance stable” (Substanța de testare este
stabilă).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

4.21 – Dissociation
constant (Constantă de
disociere), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „Dissociating properties” (Proprietăți de disociere).
Dacă din listă a fost selectată valoarea „yes” (da), atunci trebuie creat cel
puțin un rând în tabelul „Dissociation constant” (Constanta de disociere),
în care să se completeze câmpurile „pKa” și „Temp.” (Temperatură), cu
unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ pentru constanta de
disociere, în pofida faptului că s-a indicat că substanța are proprietăți
disociative, trebuie furnizată o explicație în câmpul „Remarks on result”
(Observații privind rezultatul).
4.21 – Viscosity
(Viscozitate), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completate câmpurile „Value” (Valoare) și „Temp.” (Temperatură), cu
unitatea de măsură.
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”
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explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

Fișa de studiu privind efectul – secțiunea 5
5.1.2 – Hydrolysis
(Hidroliză), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
furnizate următoarele informații, în funcție de modul în care a fost realizat
studiul:
- Dacă a fost realizat un studiu preliminar, rezultatele trebuie descrise în
câmpul „Preliminary study” (Studiu preliminar). Dacă studiul preliminar
indică faptul că substanța este stabilă în mediu apos și nu a mai fost
realizat niciun studiu suplimentar, acest lucru trebuie indicat în câmpul
„Remarks on result” (Observații privind rezultatul) din tabelul „Dissipation
half-life of parent compound” (Perioada de înjumătățire prin disipare a
compusului părinte).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

- Dacă a fost realizat un studiu de hidroliză complet, atunci în tabelul
„Dissipation half-life of parent compound” (Perioada de înjumătățire prin
disipare a compusului părinte) trebuie completat cel puțin unul din
câmpurile „Hydrolysis rate constant” (Constanta ratei de hidroliză) sau
„Half-life” (Perioadă de înjumătățire), cu unitatea de măsură. Dacă testul
de hidroliză complet nu a determinat un rezultat cantitativ, trebuie
furnizată o explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind
rezultatul).
În plus, trebuie selectată o valoare în câmpul „Transformation products”
(Produse de transformare). Dacă s-a selectat „yes” (da), produsele de
transformare trebuie identificate în tabelul „Identity of transformation
products” (Identitatea produselor de transformare) prin asocierea
substanțelor de referință corespunzătoare în câmpul „Reference
substance” (Substanță de referință).
5.1.2 – Hydrolysis
(Hidroliză)

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța este foarte
insolubilă în apă, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 5.1.2,
trebuie să includeți în secțiunea 4.8 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea biodegradabilității rapide a substanței,
pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 5.1.2, trebuie să includeți
în secțiunea 5.2.1 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor).
5.2.1 – Biodegradation
in water: screening
tests (Biodegradare în
apă: teste de
depistare)
5.2.2 – Biodegradation
in water and sediment:
simulation tests
(Biodegradare în apă și
sedimente: teste de
simulare)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), la rubrica
„Materials and methods” (Materiale și metode) trebuie completat câmpul
„Inoculum or test system” (Substanță de inoculare sau sistem de testare).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

5.2.1 – Biodegradation
in water: screening
tests (Biodegradare în
apă: teste de

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul „%
Degradation” (Procent degradare) trebuie completate câmpurile
„Parameter” (Parametru), „Value” (Valoare) și „Sampling time”

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
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depistare), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

(Momentul prelevării), cu unitatea de măsură.

5.2.2 – Biodegradation
in water and sediment:
simulation tests
(Biodegradare în apă și
sedimente: teste de
simulare), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat cel puțin unul din tabelele „% Degradation” (Procent
degradare) sau „Half-life of parent compound / 50% disappearance time
(DT50)” [Perioada de înjumătățire a compusului părinte/timpul de
degradare 50% (DT50)].
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probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În tabelul „% Degradation” trebuie completate câmpurile „% Degr.”
(Procent degradare), „Parameter” (Parametru) și „Sampling time”
(Momentul prelevării), cu unitatea de măsură. În tabelul „Half-life of
parent compound / 50% disappearance time (DT50)” trebuie completate
câmpurile „Compartment” (Compartiment), „Half-life” (Perioadă de
înjumătățire) și „Temp.” (Temperatură), cu unitatea de măsură. Dacă nu a
fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o explicație în
câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
În plus, trebuie selectată o valoare în câmpul „Transformation products”
(Produse de transformare). Dacă s-a selectat „yes” (da), produsele de
transformare trebuie să fie identificate în tabelul „Identity of
transformation products” (Identitatea produselor de transformare) prin
asocierea substanțelor de referință corespunzătoare în câmpul „Reference
substance” (Substanță de referință).

5.2.2 – Biodegradation
in water and sediment:
simulation tests
(Biodegradare în apă și
sedimente: teste de
simulare)

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța este foarte
insolubilă în apă, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 5.2.2,
trebuie să includeți în secțiunea 4.8 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea biodegradabilității rapide a substanței,
pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 5.2.2, trebuie să includeți
în secțiunea 5.2.1 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor).
5.2.3 – Biodegradation
in soil (Biodegradare în
sol), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat cel puțin unul dintre tabelele „% Degradation” (Procent
degradare) sau „Half-life / dissipation time of parent compound”
(Perioada de înjumătățire/timpul de disipare a compusului părinte).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În tabelul „% Degradation” trebuie completate câmpurile „% Degr.”
(Procent degradare), „Parameter” (Parametru) și „Sampling time”
(Momentul prelevării), cu unitatea de măsură. În tabelul „Half-life /
dissipation time of parent compound” trebuie completate câmpurile
„Half-life” (Perioadă de înjumătățire) și „Temp.” (Temperatură), cu
unitatea de măsură. Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ,
trebuie furnizată o explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații
privind rezultatul).
În plus, trebuie selectată o valoare în câmpul „Transformation products”
(Produse de transformare). Dacă s-a selectat „yes” (da), produsele de
transformare trebuie să fie identificate în tabelul „Identity of
transformation products” (Identitatea produselor de transformare) prin
asocierea substanțelor de referință corespunzătoare în câmpul „Reference
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substance” (Substanță de referință).
5.2.3 – Biodegradation
in soil (Biodegradare în
sol)

Dacă se renunță la test în virtutea biodegradabilității rapide a substanței,
pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 5.2.3, trebuie să includeți
în secțiunea 5.2.1 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

5.3.1 –
Bioaccumulation:
aquatic/sediment
(Bioacumulare:
acvatică/în
sedimente), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Bioaccumulation factor” (Factor de bioacumulare) trebuie completate
câmpurile „Type” (Tip) și „Value” (Valoare), cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

5.4.1 – Adsorption /
desorption
(Adsorbție/desorbție),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat cel puțin unul din tabelele „Adsorption coefficient” (Coeficient
de adsorbție) sau „Partition coefficients” (Coeficienți de partiție).

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

În tabelul „Adsorption coefficient” trebuie completat câmpul „Type” (Tip)
și trebuie indicată valoarea („Value”). Dacă în câmpul „Type” a fost
selectat „Kd” sau „log Kd”, atunci trebuie completat și câmpul „% Org.
carbon” (Procent carbon organic). În tabelul „Partition coefficients”
trebuie completat câmpul „Type” (Tip) și trebuie indicată valoarea
(„Value”).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
5.4.1 – Adsorption /
desorption
(Adsorbție/desorbție)

Dacă se renunță la test în virtutea proprietăților fizico-chimice ale
substanței, trebuie să furnizați detalii suplimentare cu privire la aceste
proprietăți și la impactul lor asupra adsorbției/desorbției în câmpul
„Remarks” (Observații), aflat lângă câmpul „Justification for data waiving”
(Justificare pentru renunțarea la date), sau în câmpul „Justification for
type of information” (Justificare pentru tipul informațiilor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța se descompune
rapid, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 5.4.1, trebuie să
includeți în secțiunea 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 și/sau 5.2.3 cel puțin o fișă de
studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor).
Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța are un coeficient
de partiție octanol/apă mic, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 5.4.1, trebuie să includeți în secțiunea 4.7 cel puțin o fișă de
studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor).

Fișa de studiu privind efectul și rezumatul secțiunii – secțiunea 6
6 – Ecotoxicological
information
(Informații
ecotoxicologice)

În secțiunea Ecotoxicological information (Informații ecotoxicologice)
trebuie creat un rezumat privind efectul, iar fiecare rezumat creat trebuie
să fie complet. Pentru fiecare pericol trebuie selectată o valoare din lista
„Hazard assessment conclusion” (Concluzie în urma evaluării pericolului).
Dacă a fost selectat „PNEC”, trebuie indicate valoarea și unitatea de
măsură în câmpurile de sub concluzie.

Dosarele de
înregistrare:
individual și al
solicitantului
principal, mai mult
de 10 tone/an

6.1.1 – Short-term
toxicity to fish
(Toxicitate pe termen

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiu-
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(Rezultate și discuții)

Data publicării: Septembrie 2016

câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și
„Effect conc.” (Concentrație cu efect), cu unitatea de măsură.
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cheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
6.1.1 – Short-term
toxicity to fish
(Toxicitate pe termen
scurt la pești)

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța este foarte
insolubilă în apă, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 6.1.1,
trebuie să includeți în secțiunea 4.8 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la testul pe termen scurt în virtutea disponibilității unui
studiu de toxicitate pe termen lung la pești, pe lângă fișa de renunțare la
date din secțiunea 6.1.1, trebuie să includeți în secțiunea 6.1.2 cel puțin o
fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor).
Dacă se renunță la testul pe termen scurt în virtutea faptului că va fi
realizat un studiu de toxicitate pe termen lung la pești, pe lângă fișa de
renunțare la date din secțiunea 6.1.1, trebuie să includeți în
secțiunea 6.1.2 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
propunere de testare.
6.1.2 – Long-term
toxicity to fish
(Toxicitate pe termen
lung la pești), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și
„Effect conc.” (Concentrație cu efect), cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
6.1.3 – Short-term
toxicity to aquatic
invertebrates
(Toxicitate pe termen
scurt la nevertebratele
acvatice), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și
„Effect conc.” (Concentrație cu efect), cu unitatea de măsură.

6.1.3 – Short-term
toxicity to aquatic
invertebrates
(Toxicitate pe termen
scurt la nevertebratele
acvatice)

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța este foarte
insolubilă în apă, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 6.1.3,
trebuie să includeți în secțiunea 4.8 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la testul pe termen scurt în virtutea disponibilității unui
studiu de toxicitate pe termen lung la nevertebrate acvatice, pe lângă fișa
de renunțare la date din secțiunea 6.1.3, trebuie să includeți în
secțiunea 6.1.4 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor).
Dacă se renunță la testul pe termen scurt în virtutea faptului că va fi
realizat un studiu de toxicitate pe termen lung la nevertebrate acvatice,
pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 6.1.3, trebuie să includeți
în secțiunea 6.1.4 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
propunere de testare.
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6.1.4 – Long-term
toxicity to aquatic
invertebrates
(Toxicitate pe termen
lung la nevertebratele
acvatice), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și
„Effect conc.” (Concentrație cu efect), cu unitatea de măsură.

6.1.5 – Toxicity to
aquatic algae and
cyanobacteria
(Toxicitate la alge
acvatice și
cianobacterii), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și
„Effect conc.” (Concentrație cu efect), cu unitatea de măsură.

6.1.6 – Toxicity to
aquatic plants other
than algae (Toxicitate
la plante acvatice,
altele decât algele),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și
„Effect conc.” (Concentrație cu efect), cu unitatea de măsură.

6.1.7 – Toxicity to
microorganisms
(Toxicitate la
microorganisme),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și
„Effect conc.” (Concentrație cu efect), cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
6.1.7 – Toxicity to
microorganisms
(Toxicitate la
microorganisme)

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța este foarte
insolubilă în apă, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 6.1.7,
trebuie să includeți în secțiunea 4.8 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea biodegradabilității rapide a substanței,
pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 6.1.7, trebuie să includeți
în secțiunea 5.2.1 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor).
6.2 – Sediment toxicity
(Toxicitate în
sedimente), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei),
„Effect conc.” (Concentrație cu efect) și „Basis for effect” (Baza efectului),
cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
6.3.1 – Toxicity to soil
macroorganisms
except arthropods

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiu-
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(Toxicitate la
macroorganismele din
sol, altele decât
artropodele), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei),
„Effect conc.” (Concentrație cu efect) și „Basis for effect” (Baza efectului),
cu unitatea de măsură.

6.3.2 – Toxicity to
terrestrial arthropods
(Toxicitate la
artropodele terestre),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei),
„Effect conc.” (Concentrație cu efect) și „Basis for effect” (Baza efectului),
cu unitatea de măsură.

151

cheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
6.3.1 – Toxicity to soil
macroorganisms
except arthropods
(Toxicitate la
macroorganismele din
sol, altele decât
artropodele)
6.3.2 – Toxicity to
terrestrial arthropods
(Toxicitate la
artropodele terestre)

Dacă se renunță la testul pe termen scurt în virtutea disponibilității unui
studiu de toxicitate pe termen lung la organismele terestre, trebuie să
includeți în secțiunea 6.3.1 sau 6.3.2, pe lângă fișa de renunțare la date,
cel puțin o fișă marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of
evidence” (forță probantă a datelor) în care la câmpul „Endpoint” să fie
selectată o valoare corespunzătoare unui studiu pe termen lung.

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

6.3.3 – Toxicity to
terrestrial plants
(Toxicitate la plantele
terestre), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei),
„Effect conc.” (Concentrație cu efect) și „Basis for effect” (Baza efectului),
cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
6.3.3 – Toxicity to
terrestrial plants
(Toxicitate la plantele
terestre)

Dacă se renunță la testul pe termen scurt în virtutea disponibilității unui
studiu de toxicitate pe termen lung la plantele terestre, trebuie să
includeți în secțiunea 6.3.3, pe lângă fișa de renunțare la date, cel puțin o
fișă marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor), în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat
efectul „toxicity to terrestrial plants: long-term” (toxicitate la plantele
terestre: pe termen lung) sau „toxicity to terrestrial plants: short-term
(with study design considered suitable for long-term assessment)”
[toxicitate la plantele terestre: pe termen scurt (studiul fiind conceput
într-un mod considerat adecvat pentru evaluarea toxicității pe termen
lung)].

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

6.3.4 – Toxicity to soil
microorganisms
(Toxicitate la
microorganismele din
sol), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect concentrations” (Concentrații cu efect) trebuie completate
câmpurile „Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei),
„Effect conc.” (Concentrație cu efect) și „Basis for effect” (Baza efectului),
cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
6.3.5 – Toxicity to birds
(Toxicitate la păsări),

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul

Dosarele de
înregistrare: fișa
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„Effect levels” (Nivelurile efectelor) trebuie completate câmpurile
„Duration” (Durată), „Dose descriptor” (Descriptorul dozei) și „Effect
level” (Nivel efect), cu unitatea de măsură.

de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

Fișa de studiu privind efectul și rezumatul secțiunii – secțiunea 7
7 – Toxicological
information
(Informații
toxicologice)

În secțiunea Toxicological information (Informații toxicologice) trebuie
creat un rezumat privind efectul, iar fiecare rezumat creat trebuie să fie
complet. Pentru fiecare pericol pentru lucrători („Workers”) și populația
generală („General population”) trebuie selectată o valoare din lista
„Hazard assessment conclusion” (Concluzie în urma evaluării pericolului).
Dacă a fost selectat „DNEL”, „DMEL” sau „other toxicological threshold”
(alt prag toxicologic), trebuie indicate valoarea și unitatea de măsură în
câmpurile de sub concluzie.

Dosarele de
înregistrare:
individual și al
solicitantului
principal, mai mult
de 10 tone/an

7.2.1 – Acute toxicity:
oral (Toxicitate acută:
pe cale orală), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect levels” (Nivelurile efectelor) trebuie completate câmpurile „Dose
descriptor” (Descriptorul dozei) și „Effect level” (Nivel efect), cu unitatea
de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
7.2.1 – Acute toxicity:
oral (Toxicitate acută:
pe cale orală)

Dacă se renunță la testul de toxicitate orală acută în virtutea
disponibilității unui studiu de toxicitate acută prin inhalare, pe lângă fișa
de renunțare la date din secțiunea 7.2.1, trebuie să includeți în
secțiunea 7.2.2 cel puțin o fișă marcată drept „key study” (studiu-cheie)
sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept corosivă
pentru piele, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.2.1,
trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați
clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol „Skin corrosion /
irritation” (Corodarea/iritarea pielii).
7.2.2 – Acute toxicity:
inhalation (Toxicitate
acută: prin inhalare),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect levels” (Nivelurile efectelor) trebuie completate câmpurile „Dose
descriptor” (Descriptorul dozei) și „Effect level” (Nivel efect), cu unitatea
de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
7.2.2 – Acute toxicity:
inhalation (Toxicitate
acută: prin inhalare)

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept corosivă
pentru piele, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.2.2,
trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați
clasificarea corespunzătoare de corosivitate cutanată pentru clasa de
pericol „Skin corrosion / irritation” (Corodarea/iritarea pielii).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

7.2.3 – Acute toxicity:
dermal (Toxicitate
acută: pe cale
cutanată), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul
„Effect levels” (Nivelurile efectelor) trebuie completate câmpurile „Dose
descriptor” (Descriptorul dozei) și „Effect level” (Nivel efect), cu unitatea
de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
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7.2.3 – Acute toxicity:
dermal (Toxicitate
acută: pe cale
cutanată)

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept corosivă
pentru piele, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.2.3,
trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați
clasificarea corespunzătoare de corosivitate cutanată pentru clasa de
pericol „Skin corrosion / irritation” (Corodarea/iritarea pielii).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

7.3.1 – Skin irritation /
corrosion
(Iritarea/corodarea
pielii), Results and
discussion (Rezultate și
discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat tabelul cu rezultate fie pentru „In vitro”, fie pentru „In vivo”.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În tabelul „In vitro - Results” (In vitro – Rezultate) trebuie completate
câmpurile „Irritation / corrosion parameter” (Parametru de
iritație/corosiune) și „Value” (Valoare). În tabelul „In vivo - Results” (In
vivo – Rezultate) trebuie completate câmpurile „Irritation parameter”
(Parametru de iritație), „Time point” (Moment de referință) și „Score”
(Punctaj).
Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) din
tabelul corespunzător.

7.3.1 – Skin irritation /
corrosion
(Iritarea/corodarea
pielii)

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept corosivă
pentru piele, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.3.1,
trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați
clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol „Skin corrosion /
irritation” (Corodarea/iritarea pielii).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța se poate aprinde
spontan în contact cu aerul, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.3.1, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care
să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol
„Pyrophoric liquids” (Lichide piroforice) sau „Pyrophoric solids” (Solide
piroforice).
Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța este clasificată ca
fiind foarte toxică pentru piele, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.3.1, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care
să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol „Acute
toxicity – dermal” (Toxicitate acută – pe cale cutanată) și/sau „Specific
target organ toxicity - single” (Toxicitate asupra unui organ țintă specific –
expunere unică).
Dacă se renunță la test în virtutea rezultatelor unui studiu de toxicitate
acută pe cale cutanată, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.3.1, trebuie să includeți în secțiunea 7.2.3 cel puțin o fișă
marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță
probantă a datelor).
Dacă se renunță la studiul in vitro pentru iritarea pielii în virtutea
disponibilității unui studiu in vivo pentru iritarea pielii, trebuie să includeți
în secțiunea 7.3.1, pe lângă fișa de renunțare la date, cel puțin o fișă de
studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor), în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat efectul „skin irritation: in vivo” (iritarea pielii: in
vivo).
7.3.2 – Eye irritation
(Iritarea ochilor),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat tabelul cu rezultate fie pentru „ex vivo/in vitro”, fie pentru „in
vivo”.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
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În tabelul „Results of ex vivo / in vitro study” (Rezultatele studiului ex
vivo/in vitro) trebuie completate câmpurile „Irritation parameter”
(Parametru de iritație) și „Value” (Valoare). În tabelul „Results of in vivo
study” (Rezultatele studiului in vivo) trebuie completate câmpurile
„Irritation parameter” (Parametru de iritație), „Time point” (Moment de
referință) și „Score” (Punctaj).

probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) din
tabelul corespunzător.
7.3.2 – Eye irritation
(Iritarea ochilor)

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept iritantă
pentru ochi, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.3.2, trebuie
să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați clasificarea
corespunzătoare pentru clasa de pericol „Serious eye damage / eye
irritation” (Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța se poate aprinde
spontan în contact cu aerul, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.3.2, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care
să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol
„Pyrophoric liquids” (Lichide piroforice) sau „Pyrophoric solids” (Solide
piroforice).
Dacă se renunță la studiul in vitro pentru iritarea ochilor în virtutea
disponibilității unui studiu in vivo pentru iritarea ochilor, trebuie să
includeți în secțiunea 7.3.2, pe lângă fișa de renunțare la date, cel puțin o
fișă de studiu privind efectul indicată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat efectul „eye irritation: in vivo” (iritarea ochilor:
in vivo).
7.4.1 – Skin
sensitisation
(Sensibilizarea pielii),
Materials and
methods (Materiale și
metode)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „Type of study” (Tipul studiului).

7.4.1 – Skin
sensitisation
(Sensibilizarea pielii),
Results and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
completat tabelul „Results” (Rezultate) de la rubrica „In vitro / in
chemico”, „In vivo (non-LLNA)” sau „In vivo LLNA”.

În plus, dacă studiul abordează efectul „skin sensitisation: in vivo (nonLLNA)” [sensibilizarea pielii: in vivo (non-LLNA)], trebuie explicată metoda
aleasă în câmpul „Justification for non-LLNA method” (Justificare pentru
metoda non-LLNA).

În tabelul „In vitro / in chemico - Results” (In vitro/in chemico – Rezultate),
trebuie completate câmpurile „Parameter” (Parametru) și „Value”
(Valoare), cu unitatea de măsură. În tabelul „In vivo (non-LLNA) - Results”
[In vivo (non-LLNA) – Rezultate], trebuie completate câmpurile „Reading”
(Citire), „Dose level” (Nivel doză), „No. with + reactions” (Număr de
indivizi cu reacții pozitive) și „Total no. in group" (Număr de indivizi din
grup), cu unitatea de măsură. În tabelul „In vivo LLNA - Results” (In vivo
LLNA – Rezultate), trebuie completate câmpurile „Parameter” (Parametru)
și „Value” (Valoare), cu unitatea de măsură.

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul) din
tabelul corespunzător.
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Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța se poate aprinde
spontan în contact cu aerul, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.4.1, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care
să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol
„Pyrophoric liquids” (Lichide piroforice) sau „Pyrophoric solids” (Solide
piroforice).
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Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea faptului că substanța ar trebui
clasificată drept sensibilizantă sau corosivă pentru piele, pe lângă fișa de
renunțare la date din secțiunea 7.4.1, trebuie să includeți în secțiunea 2.1
cel puțin o fișă în care să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa
de pericol „Skin corrosion / irritation” (Corodarea/iritarea pielii) și/sau
„Skin sensitisation” (Sensibilizarea pielii).
7.5.1 – Repeated dose
toxicity: oral
(Toxicitate la doză
repetată: pe cale
orală)
7.5.2 – Repeated dose
toxicity: inhalation
(Toxicitate la doză
repetată: prin
inhalare)
7.5.3 – Repeated dose
toxicity: dermal
(Toxicitate la doză
repetată: pe cale
cutanată),
Results and discussion
(Rezultate și discuții

În aceste secțiuni, în fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor), în tabelul „Effect levels” (Nivelurile efectelor) trebuie completate
câmpurile „Dose descriptor” (Descriptorul dozei), „Effect level” (Nivel
efect) și „Basis for effect level” (Baza nivelului efectului), cu unitatea de
măsură. Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată
o explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

7.5.1 – Repeated dose
toxicity: oral
(Toxicitate la doză
repetată: pe cale
orală)
7.5.2 – Repeated dose
toxicity: inhalation
(Toxicitate la doză
repetată: prin
inhalare)
7.5.3 – Repeated dose
toxicity: dermal
(Toxicitate la doză
repetată: pe cale
cutanată)

Dacă se renunță la studiul de toxicitate pe termen scurt pe cale orală în
virtutea disponibilității unui studiu de toxicitate prin inhalare
corespunzător, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.5.1,
trebuie să includeți în secțiunea 7.5.2 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În plus, trebuie selectată o valoare în câmpul „Critical effects observed”
(Efecte critice observate) din tabelul „Target system / organ toxicity”
(Toxicitate pentru sistemul/organul țintă). Dacă a fost selectat „yes” (da),
atunci trebuie completate câmpurile „Lowest effective dose/conc.”
(Doza/concentrația minimă cu efect), „System” (Sistem), „Organ” și
„Treatment related” (Tratament asociat), cu unitatea de măsură dacă este
cazul.

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la studiul de toxicitate pe termen scurt pe cale orală în
virtutea disponibilității unui studiu de toxicitate pe cale cutanată
corespunzător, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.5.1,
trebuie să includeți în secțiunea 7.5.3 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).
Dacă se renunță la studiul de toxicitate pe termen scurt în virtutea
disponibilității unui studiu de toxicitate subcronică sau cronică, trebuie să
includeți în secțiunea 7.5.1, 7.5.2 sau 7.5.3, pe lângă fișa de renunțare la
date, cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study”
(studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care
la câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „sub-chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (toxicitate subcronică: orală/prin
inhalare/cutanată) sau „chronic toxicity: oral/inhalation/dermal”
(toxicitate cronică: orală/prin inhalare/cutanată).
Dacă se renunță la studiul de toxicitate pe termen scurt în virtutea
faptului că va fi realizat un studiu de toxicitate subcronică sau cronică,
trebuie să includeți în secțiunea 7.5.1, 7.5.2 sau 7.5.3, pe lângă fișa de
renunțare la date, cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
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propunere de testare, în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul
„sub-chronic toxicity: oral/inhalation/dermal” (toxicitate subcronică:
orală/prin inhalare/cutanată) sau „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (toxicitate cronică: orală/prin inhalare/cutanată).
Dacă se renunță la studiul de toxicitate subcronică pe cale orală în virtutea
disponibilității unui studiu de toxicitate prin inhalare corespunzător, pe
lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.5.1, trebuie să includeți în
secțiunea 7.5.2 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor) în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „sub-chronic
toxicity: inhalation” (toxicitate subcronică: prin inhalare) sau „chronic
toxicity: inhalation” (toxicitate cronică: prin inhalare).
Dacă se renunță la studiul de toxicitate subcronică pe cale orală în virtutea
disponibilității unui studiu de toxicitate pe cale cutanată corespunzător,
pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.5.1, trebuie să includeți
în secțiunea 7.5.3 cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor) în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „sub-chronic
toxicity: dermal” (toxicitate subcronică: pe cale cutanată) sau „chronic
toxicity: dermal” (toxicitate cronică: pe cale cutanată).
Dacă se renunță la studiul de toxicitate subcronică în virtutea faptului că
substanța este nereactivă, insolubilă și neinhalabilă și nu există nicio
dovadă a toxicității din „testul limită” de 28 de zile, trebuie să includeți în
secțiunea 7.5.1, 7.5.2 sau 7.5.3, pe lângă fișa de renunțare la date, cel
puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care la
câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „short-term repeated dose
toxicity: oral/inhalation/dermal” (toxicitate pe termen scurt după doze
repetate: orală/prin inhalare/cutanată).
Dacă se renunță la studiul de toxicitate subcronică în virtutea
disponibilității unui studiu de 28 de zile care permite formularea unei
decizii concludente privind clasificarea și extrapolarea la NOAEL-90,
trebuie să includeți în secțiunea 7.5.1, 7.5.2 sau 7.5.3, pe lângă fișa de
renunțare la date, cel puțin o fișă de studiu privind efectul indicată drept
„key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a
datelor) în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „short-term
repeated dose toxicity: oral/inhalation/dermal” (toxicitate pe termen
scurt după doze repetate: orală/prin inhalare/cutanată).
Dacă se renunță la studiul de toxicitate subcronică în virtutea
disponibilității unui studiu de toxicitate cronică, trebuie să includeți în
secțiunea 7.5.1, 7.5.2 sau 7.5.3, pe lângă fișa de renunțare la date, cel
puțin o fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care la
câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” (toxicitate cronică: orală/prin inhalare/cutanată).
7.6.1 – Genetic toxicity
in vitro (Toxicitate
genetică in vitro),
Materials and
methods (Materiale și
metode)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie
completat câmpul „Type of assay” (Tipul analizei).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

7.6.1 – Genetic toxicity
in vitro (Toxicitate

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), în tabelul „Test

Dosarele de
înregistrare: fișa
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Results and discussion
(Rezultate și discuții)
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results” (Rezultatele testelor) trebuie completate câmpurile
„Species/strain” (Specie/tulpină), „Metabolic activation” (Activare
metabolică), „Genotoxicity” (Genotoxicitate) și „Cytotoxicity”
(Citotoxicitate).
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de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

Dacă nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o
explicație în câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).
7.6.1 – Genetic toxicity
in vitro (Toxicitate
genetică in vitro)

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept cancerigenă
(categoria 1A sau 1B) sau drept mutagen al celulelor embrionare, pe lângă
fișa de renunțare la date din secțiunea 7.6.1, trebuie să includeți în
secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați clasificarea
corespunzătoare pentru clasa de pericol „Carcinogenicity”
(Cancerigenitate) și/sau „Germ cell mutagenicity” (Mutagenitatea
celulelor embrionare).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea rezultatelor pozitive obținute dintr-un
studiu al micronucleilor in vitro, trebuie să includeți în secțiunea 7.6.1, pe
lângă fișa de renunțare la date, cel puțin o fișă de studiu privind efectul
marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță
probantă a datelor) în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „in
vitro cytogenicity / micronucleus study” (studiu citogenetic/al
micronucleilor in vitro).
Dacă se renunță la test în virtutea rezultatelor pozitive obținute dintr-un
studiu citogenetic in vitro pe celule de mamifere, trebuie să includeți în
secțiunea 7.6.1, pe lângă fișa de renunțare la date, cel puțin o fișă de
studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat efectul „in vitro cytogenicity / chromosome
aberration study in mammalian cells” (studiu citogenetic/de aberație
cromozomială pe celule de mamifere in vitro).
Dacă se renunță la test în virtutea rezultatelor pozitive obținute dintr-un
studiu in vitro al mutațiilor genetice suferite de bacterii, trebuie să
includeți în secțiunea 7.6.1, pe lângă fișa de renunțare la date, cel puțin o
fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau
„weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat efectul „in vitro gene mutation study in
bacteria” (studiu in vitro al mutațiilor genetice suferite de bacterii).
Dacă se renunță la test în virtutea disponibilității unui studiu citogenetic in
vivo, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.6.1, trebuie să
includeți în secțiunea 7.6.2 cel puțin o fișă de studiu privind efectul
marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță
probantă a datelor) în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat efectul „in
vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / bone marrow
chromosome aberration” (studiu in vivo pe celule somatice de mamifere:
citogenetic/de aberație cromozomială pe măduva osoasă), „in vivo
mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus”
(studiu in vivo pe celule somatice de mamifere: citogenetic/pe
micronucleu de eritrocite) sau „in vivo mammalian germ cell study:
cytogenicity / chromosome aberration” (studiu in vivo pe celule
embrionare de mamifere: citogenetic/de aberație cromozomială).
Dacă se renunță la test în virtutea disponibilității unui studiu in vivo al
mutațiilor genetice la mamifere, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.6.1, trebuie să includeți în secțiunea 7.6.2 cel puțin o fișă de
studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau
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„weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat efectul „in vivo mammalian cell study: DNA
damage and/or repair” (studiu in vivo pe celule de mamifere: deteriorarea
și/sau repararea ADN-ului), „in vivo mammalian somatic and germ cell
study: gene mutation” (studiu in vivo pe celule somatice și embrionare de
mamifere: mutație genetică), „in vivo mammalian somatic cell study: gene
mutation” (studiu in vivo pe celule somatice de mamifere: mutație
genetică) sau „in vivo mammalian germ cell study: gene mutation” (studiu
in vivo pe celule embrionare de mamifere: mutație genetică).
7.8.1 – Toxicity to
reproduction
(Toxicitate pentru
reproducere),
Materials and
methods (Materiale și
metode)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) sau indicată
drept propunere de testare care abordează un efect de tip „studiu extins
privind toxicitatea pentru reproducere pe o singură generație” (EOGRTS),
modul de concepere a studiului ales trebuie să fie explicat în câmpul
„Justification for study design” (Justificarea modului de concepere a
studiului).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”;
propunerea de
testare

7.8.1 – Toxicity to
reproduction
(Toxicitate pentru
reproducere), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) trebuie să fie
indicate rezultatele la generațiile relevante pentru modul de concepere a
studiului selectat. Trebuie prezentate cel puțin rezultatele pentru o
generație parentală (P0, P1) și o generație filială (F1, F2). În acest scop,
trebuie completate tabelele „Effect levels” (Nivelurile efectelor),
indicându-se cel puțin descriptorul dozei („Dose descriptor”), nivelul
efectului („Effect level”), sexul („Sex”) și baza nivelului efectului („Basis for
effect level”), cu unitatea de măsură dacă este cazul. Dacă nu a fost
determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o explicație în câmpul
„Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În plus, trebuie selectată o valoare în câmpul „Reproductive effects
observed” (Efecte pentru reproducere observate) din tabelul „Overall
reproductive toxicity” (Toxicitate generală pentru reproducere). Dacă a
fost selectat „yes” (da), atunci trebuie completate câmpurile „Lowest
effective dose/conc.” (Doza/concentrația minimă cu efect), „Treatment
related” (Tratament asociat) și „Relation to other toxic effects” (Legătura
cu alte efecte toxice), cu unitatea de măsură dacă este cazul.
7.8.1 – Toxicity to
reproduction
(Toxicitate pentru
reproducere)

Dacă se renunță la testul de depistare a toxicității pentru reproducere în
virtutea altor dovezi conform cărora substanța poate fi toxică pentru
dezvoltare, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.8.1, trebuie
să includeți în secțiunea 7.8.1 sau 7.8.2 cel puțin o fișă de studiu privind
efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence”
(forță probantă a datelor).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la testul de depistare în virtutea disponibilității unui
studiu extins privind toxicitatea pentru reproducere pe o singură
generație (EOGRTS), trebuie să includeți în secțiunea 7.8.1, pe lângă fișa
de renunțare la date, cel puțin o fișă de studiu privind efectul marcată
drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță probantă
a datelor) în care la câmpul „Endpoint” să fie selectat un efect
corespunzător unui EOGRTS.
Dacă se renunță la test în virtutea disponibilității unui studiu privind
toxicitatea pentru reproducere pe două sau mai multe generații, trebuie
să includeți în secțiunea 7.8.1, pe lângă fișa de renunțare la date, cel puțin
o fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiu-cheie)
sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat un efect corespunzător unui studiu pe două, trei
sau mai multe generații.
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Dacă se renunță la test în virtutea disponibilității unui studiu de toxicitate
în stadiul de dezvoltare prenatală, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.8.1, trebuie să includeți în secțiunea 7.8.2 cel puțin o fișă
marcată drept „key study” (studiu-cheie) sau „weight of evidence” (forță
probantă a datelor).
Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept cancerigen
genotoxic, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.8.1, trebuie
să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați clasificarea
corespunzătoare pentru clasa de pericol „Carcinogenicity”
(Cancerigenitate).
Dacă se renunță la studiu în virtutea clasificării substanței drept mutagen
al celulelor embrionare, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.8.1, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care
să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol „Germ cell
mutagenicity” (Mutagenitatea celulelor embrionare).
Dacă se renunță la studiu în virtutea clasificării substanței drept toxică
pentru reproducere categoria 1A sau 1B, pe lângă fișa de renunțare la
date din secțiunea 7.8.1, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o
fișă în care să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol
„Reproductive toxicity” (Toxicitate pentru reproducere).
7.8.2 – Developmental
toxicity /
teratogenicity
(Toxicitate pentru
dezvoltare/caracter
teratogen), Materials
and methods
(Materiale și metode)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor) sau indicată
drept propunere de testare trebuie selectată o valoare în câmpul
„Species” (Specie) de la rubrica „Test animals” (Animale de laborator).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”;
propunerea de
testare

7.8.2 – Developmental
toxicity /
teratogenicity
(Toxicitate pentru
dezvoltare/caracter
teratogen), Results
and discussion
(Rezultate și discuții)

În fiecare fișă de studiu privind efectul marcată drept „key study” (studiucheie) sau „weight of evidence” (forță probantă a datelor), trebuie
introduse rezultate în tabelele „Effect levels (maternal animals)”
[Nivelurile efectelor (mame)] și „Effect levels (fetuses)” [Nivelurile
efectelor (fetuși)]. În fiecare tabel trebuie completate cel puțin câmpurile
„Dose descriptor” (Descriptorul dozei), „Effect level” (Nivel efect) și „Basis
for effect” (Baza efectului), cu unitatea de măsură dacă este cazul. Dacă
nu a fost determinat un rezultat cantitativ, trebuie furnizată o explicație în
câmpul „Remarks on result” (Observații privind rezultatul).

Dosarele de
înregistrare: fișa
de tip „studiucheie” sau „forță
probantă a
datelor”

În plus, trebuie selectată o valoare în câmpul „Developmental effects
observed” (Efecte asupra dezvoltării observate) din tabelul „Overall
developmental toxicity” (Toxicitate generală pentru dezvoltare). Dacă a
fost selectat „yes” (da), atunci trebuie completate câmpurile „Lowest
effective dose/conc.” (Doza/concentrația minimă cu efect), „Treatment
related” (Tratament asociat) și „Relation to maternal toxicity” (Legătura cu
toxicitatea maternă), cu unitatea de măsură dacă este cazul.
7.8.2 – Developmental
toxicity /
teratogenicity
(Toxicitate pentru
dezvoltare/caracter
teratogen)

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept cancerigen
genotoxic, pe lângă fișa de renunțare la date din secțiunea 7.8.2, trebuie
să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care să indicați clasificarea
corespunzătoare pentru clasa de pericol „Carcinogenicity”
(Cancerigenitate).

Dosarele de
înregistrare:
renunțarea la date

Dacă se renunță la test în virtutea clasificării substanței drept mutagen al
celulelor embrionare, pe lângă fișa de renunțare la date din
secțiunea 7.8.2, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o fișă în care
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să furnizați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol „Germ cell
mutagenicity” (Mutagenitatea celulelor embrionare).
Dacă se renunță la studiu în virtutea clasificării substanței drept toxică
pentru reproducere categoria 1A sau 1B, pe lângă fișa de renunțare la
date din secțiunea 7.8.2, trebuie să includeți în secțiunea 2.1 cel puțin o
fișă în care să indicați clasificarea corespunzătoare pentru clasa de pericol
„Reproductive toxicity” (Toxicitate pentru reproducere).

Indicațiile de utilizare în condiții de siguranță, raportul de securitate chimică,
criteriile din anexa III
11 – Guidance on safe
use (Indicații de
utilizare în condiții de
siguranță)

În secțiunea 11 trebuie creată cel puțin o fișă. Fiecare fișă trebuie să
conțină cel puțin următoarele informații legate de indicațiile privind
utilizarea în siguranță:
- măsuri de prim ajutor;
- măsuri de stingere a incendiilor
- măsuri în caz de dispersie accidentală
- manipulare și depozitare

Toate dosarele de
înregistrare, cu
excepția celor
pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

În plus, în cazul anexei VII, care nu prevede necesitatea unui raport de
securitate chimică, trebuie furnizate următoarele informații suplimentare:
- controale ale expunerii/protecție personală
- stabilitate și reactivitate
- considerații privind eliminarea
Notă pentru solicitanții cu calitatea de membru: dacă indicațiile de
utilizare în condiții de siguranță aplicabile înregistrării dumneavoastră au
fost furnizate în dosarul principal al transmiterii în comun, atunci trebuie
bifată caseta corespunzătoare din antetul dosarului.
11 – Guidance on safe
use (Indicații de
utilizare în condiții de
siguranță)

Solicitanții înregistrării unor intervale cantitative de intermediari trebuie
să furnizeze informații privind măsurile de administrare a riscurilor și
eficacitatea acestora în secțiunea 11. Prin urmare, trebuie completat fie
câmpul „Handling and storage” (Manipulare și depozitare), fie câmpul
„Exposure controls/personal protection” (Controale ale
expunerii/protecție personală).

Dosarele de
înregistrare, numai
cele pentru
intermediari
conform
articolului 17/18

Aceste informații trebuie prezentate separat de fiecare solicitant al
înregistrării unui interval cantitativ de intermediar.
13 – Assessment
reports (Rapoarte de
evaluare)

Trebuie furnizat un raport de securitate chimică (RSC) sau trebuie
prezentată o justificare a motivului pentru care nu este necesar un RSC.
- Pentru a furniza un RSC, creați o fișă în secțiunea 13, selectați „REACH
Chemical safety report (CSR)” [Raport de securitate chimică REACH (RSC)]
în câmpul „Type of report” (Tipul raportului) și atașați RSC-ul la câmpul
„Document / Report” (Document/Raport).
- Pentru a justifica motivul pentru care nu este necesar un RSC, creați o
fișă în secțiunea 13, selectați „REACH Chemical safety report (CSR)”
[Raport de securitate chimică REACH (RSC)] în câmpul „Type of report”
(Tipul raportului) și furnizați justificarea în câmpul „Remarks” (Observații)
sau în câmpul „Discussion” (Discuție).

Toate dosarele de
înregistrare pentru
care este necesar
un RSC

Notă pentru solicitanții cu calitatea de membru: dacă raportul de
securitate chimică aplicabil înregistrării dumneavoastră a fost furnizat în
dosarul principal al transmiterii în comun, atunci trebuie bifată caseta
corespunzătoare din antetul dosarului.
13 – Assessment

Pentru fiecare fișă creată în secțiunea 13 trebuie indicat tipul raportului

Toate dosarele de
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reports (Rapoarte de
evaluare)

de evaluare, în câmpul „Type of report”. Dacă nu vi se aplică niciuna
dintre valorile din lista de selectare, selectați „other:” (altele:) și descrieți
tipul de raport furnizat în câmpul de text liber adiacent. În plus, trebuie să
atașați raportul la câmpul „Document / Report” (Document/Raport) sau să
introduceți o explicație pentru neprezentarea tipului de raport specificat
în câmpul „Remarks” (Observații) sau în câmpul „Discussion” (Discuție).

înregistrare

14 – Annex III criteria
(Criteriile din anexa III)

Pentru solicitanții care înregistrează o substanță care beneficiază de un
regim tranzitoriu în intervalul cantitativ 1-10 tone recurgând la
posibilitatea prevăzută la articolul 12 alineatul (b) din REACH, aceea de a
transmite doar informații privind proprietățile fizico-chimice menționate
la punctul 7 din anexa VII:

Toate dosarele de
înregistrare pentru
cantități de 110 tone/an care
aplică cerințe
reduse (anexa III)

Pentru a beneficia de reducerea cerințelor privind informațiile, trebuie să
creați o fișă în secțiunea 14 – „Annex III criteria” (Criteriile din anexa III) și
să o completați pentru a demonstra că, în urma analizării tuturor
informațiilor disponibile, v-ați asigurat că substanța înregistrată nu
îndeplinește criteriile din anexa III la REACH.
- La întrebarea 1, selectați o valoare care să indice dacă substanța face
parte din inventarul substanțelor susceptibile de îndeplinirea criteriilor
prevăzute în anexa III la REACH, publicat de ECHA.
- La fiecare dintre întrebările 2-5, selectați o valoare care să indice dacă
vreuna dintre datele disponibile sugerează că substanța îndeplinește
probabil criteriile de la litera (a) din anexa III la REACH.
- La întrebarea 6, selectați o valoare care să indice dacă pot fi excluse
utilizările dispersive largi sau difuze. Dacă indicați „no” (nu), atunci la
fiecare dintre întrebările 7-10 trebuie să selectați o valoare care să indice
dacă vreuna dintre datele disponibile sugerează că substanța îndeplinește
probabil criteriile de la litera (b) din anexa III la REACH.
- Dacă la oricare dintre întrebările de mai sus indicați faptul că sunt
disponibile date care sugerează că substanța îndeplinește criteriile din
anexa III, atunci trebuie să furnizați o justificare în câmpul „Justification
for disregarding any indication of meeting the criteria of Annex III as
declared above” (Justificare pentru ignorarea oricăror indicații privind
îndeplinirea criteriilor din anexa III, conform declarației de mai sus) pentru
a explica de ce considerați că substanța poate fi totuși înregistrată în
temeiul articolului 12 litera (b) din REACH.
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Annex 3. Prezentare generală a efectelor și a cerințelor privind informațiile

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Numărul în coloana 1
din REACH

Acest tabel enumeră cerințele privind informațiile impuse de anexa la REACH pentru care se face înregistrarea. Se utilizează următoarele
abrevieri: n = efect necesar; o = efect opțional. Unele cerințe privind informațiile din REACH nu corespund în mod absolut unei singure
secțiuni din IUCLID; pentru acestea se furnizează instrucțiuni suplimentare în coloana „Cerințe REACH privind informațiile pentru care nu
există o corespondență de 1:1 cu o secțiune IUCLID”. În plus, rețineți că, în conformitate cu REACH, trebuie să se furnizeze întotdeauna
toate informațiile fizico-chimice, ecotoxicologice și toxicologice relevante care sunt disponibile, indiferent dacă sau nu obligatorii pentru
intervalul cantitativ înregistrat.

4

Physicochemical
properties
(Proprietăți
fizico-chimice)

4.1

Appearance / physical
state / colour
(Aspect/stare
fizică/culoare)

7

7.1

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.2

Melting point / freezing
point (Punct de
topire/punct de

7

7.2

n

n

n

n

n

o

o

n

o
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1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

163

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Data publicării: Septembrie 2016

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

înghețare)

4.3

Boiling point (Punct de
fierbere)

7

7.3

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.4

Density (Densitate)

7

7.4

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.5

Particle size distribution
(Granulometry)
[Distribuție
granulometrică
(Granulometrie)]

7

7.14

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.6

Vapour pressure
(Presiune de vapori)

7

7.5

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.7

Partition coefficient
(Coeficient de partiție)

7

7.8

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.8

Water solubility
(Solubilitate în apă)

7

7.7

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.10

Surface tension
(Tensiune superficială)

7

7.6

n

n

n

n

n

o

o

n

o
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4.11

Flash point
(Temperatură de
inflamabilitate)

7

7.9

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.12

Auto flammability
(Autoinflamabilitate)

7

7.12

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.13

Flammability
(Inflamabilitate)

7

7.10

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.14

Explosiveness
(Explozivitate)

7

7.11

n

n

n

n

n

o

o

n

o

4.15

Oxidising properties
(Proprietăți oxidante)

7

7.13

n

n

n

n

n

o

o

n

o

Trebuie furnizată cel puțin
o fișă completă de studiu
privind efectul în care la
câmpul „Endpoint” să fie
selectat efectul „flammable
solids” (solide inflamabile)
sau „flammable gases”
(gaze inflamabile). Pentru
lichide trebuie furnizată o
fișă de renunțare la date.
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4.17

Stability in organic
solvents and identity of
relevant degradation
products (Stabilitatea în
solvenții organici și
identitatea produselor
de descompunere
relevante)

9

7.15

o

o

o

n

n

o

o

o

o

4.21

Dissociation constant
(Constanta de
disociere)

9

7.16

o

o

o

n

n

o

o

o

o

4.22

Viscosity (Viscozitate)

9

7.17

o

o

o

n

n

o

o

o

o

5

Environmental
fate and
pathways
(Evoluție în
mediu și căi de
contaminare)

5.1.2

Hydrolysis (Hidroliză)

8

9.2.2.1

o

o

n

n

n

o

o

o

o

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Versiunea 1.0

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
166 PPORD

5.2.1

Biodegradation in
water: screening tests
(Biodegradare în apă:
teste de depistare)

7

9.2.1.1

Trebuie furnizată cel puțin
o fișă completă de studiu
privind efectul în care la
câmpul „Endpoint” să fie
selectat efectul
„biodegradation in water:
ready biodegradability”
(biodegradare în apă:
biodegradabilitate rapidă)
sau „biodegradation in
water: screening test,
other” (biodegradare în
apă: test de depistare, alt
tip).

o

n

n

n

n

o

o

n

o

5.2.2

Biodegradation in water
and sediment:
simulation tests
(Biodegradare în apă și
sedimente: teste de
simulare)

9

9.2.1.2
(apă)

La cantități de 100-1 000 t
și mai mari de 1 000 t,
REACH prevede două
cerințe privind informațiile
despre biodegradare
(9.2.1.2 și 9.2.1.4). Ambele
cerințe pot fi însă
satisfăcute printr-un singur
studiu (un test
apă/sedimente). Prin
urmare, la aceste cantități
secțiunea 5.2.2 din IUCLID
trebuie să conțină cel puțin

o

o

o

n

n

o

o

o

o

o

o

o

n

n

o

o

o

o

9.2.3

9

9.2.1.4
(sedimente)
9.2.3
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o fișă completă de studiu
privind efectul.

5.2.3

Biodegradation in soil
(Biodegradare în sol)

9

9.2.1.3

o

o

o

n

n

o

o

o

o

9.2.3
5.3.1

Bioaccumulation:
aquatic/sediment
(Bioacumulare: mediu
acvatic/sedimente)

9

9.3.2

o

o

o

n

n

o

o

o

o

5.4.1

Adsorption / desorption
(Adsorbție/desorbție)

8

9.3.1

o

o

n

n

n

o

o

o

o

6

Ecotoxicologica
l information
(Informații
ecotoxicologice
)

6.1.1

Short-term toxicity to
fish (Toxicitate pe

8

9.1.3

o

o

n

n

n

o

o

o

o
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termen scurt la pești)

6.1.2

Long-term toxicity to
fish (Toxicitate pe
termen lung la pești)

9

9.1.6

o

o

o

n

n

o

o

o

o

6.1.3

Short-term toxicity to
aquatic invertebrates
(Toxicitate pe termen
scurt la nevertebratele
acvatice)

7

9.1.1

o

n

n

n

n

o

o

n

o

6.1.4

Long-term toxicity to
aquatic invertebrates
(Toxicitate pe termen
lung la nevertebratele
acvatice)

9

9.1.5

o

o

o

n

n

o

o

o

o

6.1.5

Toxicity to aquatic algae
and cyano-bacteria
(Toxicitate la alge
acvatice și
cianobacterii)

7

9.1.2

o

n

n

n

n

o

o

n

o

Trebuie furnizată cel puțin
o fișă completă de studiu
privind efectul în
secțiunea 6.1.5 sau 6.1.6.
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6.1.6

Toxicity to aquatic
plants other than algae
(Toxicitate la plante
acvatice, altele decât
algele)

nu
exi
st
ă

neobligatoriu

o

o

o

o

o

o

o

o

o

6.1.7

Toxicity to
microorganisms
(Toxicitate la
microorganisme)

8

9.1.4

o

o

n

n

n

o

o

o

o

6.2

Sediment toxicity
(Toxicitate în
sedimente)

10

9.5.1

La cantități mai mari de
1 000 t trebuie furnizată cel
puțin o fișă completă de
studiu privind efectul în
care la câmpul „Endpoint”
să fie selectat efectul
„sediment toxicity: longterm” (toxicitate în
sedimente: pe termen
lung).

o

o

o

o

n

o

o

o

o

6.3.1

Toxicity to soil
macroorganisms except
arthropods (Toxicitate
la macroorganismele
din sol, altele decât

9

9.4.1
(termen scurt)

La cantități de 100-1 000 t,
trebuie furnizată cel puțin o
fișă completă de studiu
privind efectul în

o

o

o

n

n

o

o

o

o
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artropodele)

6.3.2

6.3.3

Toxicity to terrestrial
arthropods (Toxicitate
la artropodele terestre)

Toxicity to terrestrial
plants (Toxicitate la
plantele terestre)

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Versiunea 1.0

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
170 PPORD

secțiunea 6.3.1 sau 6.3.2.

10

9.4.4
(termen lung)

9

9.4.1
(termen scurt)

10

9.4.4
(termen lung)

9

9.4.3
(termen scurt)

La cantități mai mari de
1 000 t, trebuie furnizată
cel puțin o fișă completă de
studiu privind efectul în
secțiunea 6.3.1 – în care la
câmpul „Endpoint” să fie
selectat efectul „toxicity to
soil macroorganisms except
arthropods: long-term”
(toxicitate la
macroorganismele din sol,
altele decât artropodele: pe
termen lung) – sau în
secțiunea 6.3.2, cu
selectarea efectului
„toxicity to terrestrial
arthropods: long-term”
(toxicitate la artropodele
terestre: pe termen lung).
La cantități de 100-1 000 t,
trebuie furnizată cel puțin o
fișă completă de studiu

o

o

o

o

n

o

o

o

o

o

o

o

n

n

o

o

o

o

o

o

o

o

n

o

o

o

o

o

o

o

n

n

o

o

o

o
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10

9.4.6
(termen lung)

privind efectul.

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

171

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Data publicării: Septembrie 2016

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

o

o

o

o

n

o

o

o

o

o

o

o

n

n

o

o

o

o

La cantități mai mari de
1 000 t, trebuie furnizată
cel puțin o fișă completă de
studiu privind efectul în
care la câmpul „Endpoint”
să fie selectat efectul
„toxicity to terrestrial
plants: long-term”
(toxicitate la plantele
terestre: pe termen lung)
sau „toxicity to terrestrial
plants: short-term (with
study design considered
suitable for long-term
assessment)” [toxicitate la
plantele terestre: pe
termen scurt (studiul fiind
conceput într-un mod
considerat adecvat pentru
evaluarea toxicității pe
termen lung)].
6.3.4

Toxicity to soil microorganisms (Toxicitate la
microorganismele din

9

9.4.2
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PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Versiunea 1.0

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
172 PPORD

sol)

6.3.5

Toxicity to birds
(Toxicitate la păsări)

7

Toxicological
information
(Informații
toxicologice)

7.2.1

Acute toxicity: oral

10

9.6.1

7

8.5.1

La cantități mai mari de
1 000 t, trebuie furnizată
cel puțin o fișă completă de
studiu privind efectul în
care la câmpul „Endpoint”
să fie selectat efectul „longterm toxicity to birds:
reproduction test”
(toxicitate pe termen lung
la păsări: test de
reproducere), „long-term
toxicity to birds” (toxicitate
pe termen lung la păsări)
sau „toxicity to birds,
other” (toxicitate la păsări,
alt tip).

o

o

o

o

n

o

o

o

o

o

n

n

n

n

o

o

n

o
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PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

173

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Data publicării: Septembrie 2016

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

(Toxicitate acută: pe
cale orală)
7.2.2

Acute toxicity:
inhalation (Toxicitate
acută: prin inhalare)

8

8.5.2

o

o

n

n

n

o

o

o

o

7.2.3

Acute toxicity: dermal
(Toxicitate acută: pe
cale cutanată)

8

8.5.3

o

o

n

n

n

o

o

o

o

7.3.1

Skin irritation /
corrosion
(Iritarea/corodarea
pielii)

7

8.1.1
(corodarea
pielii in vitro)

o

n

n

n

n

o

o

n

o

7

8.1.2
(iritarea pielii
in vitro)

o

n

n

n

n

o

o

n

o

REACH prevede cerințe
separate privind
informațiile despre
corodarea și iritarea pielii in
vitro (8.1.1 și 8.1.2). Este
însă posibil ca rezultatele
unuia dintre cele două
studii să permită deja
formularea unei decizii
concludente privind
clasificarea substanței sau
absența potențialului de
iritare a pielii.
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PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Versiunea 1.0

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
174 PPORD

Prin urmare, în dosarele
pentru care acest efect este
obligatoriu, secțiunea 7.3.1
din IUCLID trebuie să
conțină cel puțin o fișă
completă de studiu privind
efectul în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat
efectul „skin corrosion: in
vitro / ex vivo” (corodarea
pielii: in vitro/ex vivo), „skin
irritation: in vitro / ex vivo”
(iritarea pielii: in vitro/ex
vivo) sau „skin irritation /
corrosion, other”
(iritarea/corodarea pielii,
alt tip).
7.3.2

Eye irritation (Iritarea
ochilor)

7

8.2.1
(in vitro)

Trebuie furnizată cel puțin
o fișă completă de studiu
privind efectul în care la
câmpul „Endpoint” să fie
selectat efectul „eye
irritation: in vitro / ex vivo”
(iritarea ochilor: in vitro/ex
vivo) sau „eye irritation,
other” (iritarea ochilor, alt
tip).

o
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n

n

n

n

o

o

n

o

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

175

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Data publicării: Septembrie 2016

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

7.4.1

Skin sensitisation
(Sensibilizarea pielii)

7

8.3
(in vitro sau in
chemico)

Trebuie furnizată cel puțin
o fișă completă de studiu
privind efectul în care la
câmpul „Endpoint” să fie
selectat efectul „skin
sensitisation: in vitro”
[sensibilizarea pielii: in
vitro], „skin sensitisation: in
chemico” [sensibilizarea
pielii: in chemico] sau „skin
sensitisation, other”
(sensibilizarea pielii, alt tip).

o

n

n

n

n

o

o

n

o

7.5.1

Repeated dose toxicity:
oral (Toxicitate la doză
repetată: pe cale orală)

8

8.6.1
(termen scurt)

o

o

n

n

n

o

o

o

o

9

8.6.2
(subcronică)

La cantități de 10-100 t,
trebuie furnizată cel puțin o
fișă completă de studiu
privind efectul în
secțiunea 7.5.1, 7.5.2 sau
7.5.3.

o

o

o

n

n

o

o

o

o

8

8.6.1
(termen scurt)

o

o

n

n

n

o

o

o

o

7.5.2

Repeated dose toxicity:
inhalation (Toxicitate la
doză repetată: prin
inhalare)

La cantități mai mare de
100 t, în secțiunea 7.5.1,
7.5.2 sau 7.5.3 trebuie
furnizată cel puțin o fișă
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7.5.3

7.6.1

Repeated dose toxicity:
dermal (Toxicitate la
doză repetată: pe cale
cutanată)

Genetic toxicity in vitro
(Toxicitate genetică in
vitro)

9

8.6.2
(subcronică)

8

8.6.1
(termen scurt)

9

8.6.2
(subcronică)

7

8.4.1
(studiu in vitro
al mutațiilor
genetice
suferite de
bacterii)

8

8.4.2
(studiu
citogenetic in
vitro pe celule
de mamifere
sau studiu al
micronucleilor
in vitro)

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Versiunea 1.0

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
176 PPORD

completă de studiu privind
efectul în care la câmpul
„Endpoint” să fie selectat
alt efect decât „short-term
repeated dose toxicity:
oral/inhalation/dermal”
(toxicitate pe termen scurt
după doze repetate:
orală/prin
inhalare/cutanată).

o

o

o

n

n

o

o

o

o

o

o

n

n

n

o

o

o

o

o

o

o

n

n

o

o

o

o

La cantități de 1-10 t
(cerințe standard) și în
cazul intermediarilor izolați
transportați în cantități mai
mari de 1 000 t, trebuie
furnizată cel puțin o fișă
completă de studiu privind
efectul.

o

n

n

n

n

o

o

n

o

o

o

n

n

n

o

o

o

o

La cantități mai mari de
10 t, REACH prevede două
cerințe suplimentare
privind informațiile despre
mutagenitate (8.4.2 și
8.4.3). Totuși, în funcție de
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7.8.1

Toxicity to reproduction
(Toxicitate pentru
reproducere)

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

177

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Data publicării: Septembrie 2016

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

8

8.4.3
(studiu in vitro
al mutațiilor
genetice la
celule de
mamifere)

rezultatele testelor, pot fi
necesare doar două din
cele trei cerințe. Prin
urmare, la cantități mai
mari de 10 t secțiunea 7.6.1
din IUCLID trebuie să
conțină cel puțin două fișe
complete de studiu privind
efectul.

o

o

n

n

n

o

o

o

o

8

8.7.1
(depistare)

La cantități de 10-100 t,
trebuie furnizată cel puțin o
fișă completă de studiu
privind efectul.

o

o

n

n

n

o

o

o

o

9

8.7.3
(extins pe o
generație)

o

o

o

n

n

o

o

o

o

La cantități mai mari de
100 t, trebuie furnizată cel
puțin o fișă completă de
studiu privind efectul în
care la câmpul „Endpoint”
să fie selectat efectul
„extended one-generation
reproductive toxicity”
(studiu extins privind
toxicitatea pentru
reproducere pe o singură
generație ).*

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

PPORD

intermediari izolați
transportați, peste
1 000 t, anexa VII

intermediari izolați
transportați, 1-1 000 t

intermediari izolați la
locul de producere,
peste 1 t

peste 1 000 t, anexa X

100-1 000 t, anexa IX

10-100 t, anexa VIII

1-10 t, cerințe standard,
anexa VII

Cerințe REACH privind
informațiile pentru care
nu există o
corespondență de 1:1 cu
o secțiune IUCLID

1-10 t, cerințe fizicochimice, anexa VII

Anexa la REACH

Numărul secțiunii
IUCLID

Denumirea secțiunii
IUCLID

Versiunea 1.0

Numărul în coloana 1
din REACH

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
178 PPORD

* Și studiile pe două, trei
sau mai multe generații
sunt considerate valabile
pentru îndeplinirea cerinței.
7.8.2

Developmental toxicity
/ teratogenicity
(Toxicitate pentru
dezvoltare/caracter
teratogen)

9

8.7.2 (prima
specie)

10

8.7.2 (a doua
specie)

La cantități de 100-1 000 t,
trebuie furnizată cel puțin o
fișă completă de studiu
privind efectul.
La cantități mai mari de
1 000 t, trebuie furnizate
cel puțin două fișe
complete de studiu privind
efectul pentru două specii
diferite.

o

o

o

n

n

o

o

o

o

o

o

o

o

n

o

o

o

o
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Întocmirea dosarelor de înregistrare și
PPORD

Data publicării: Septembrie 2016

Annex 4. Informații minime necesare pentru actualizarea
unei înregistrări efectuate conform Directivei
67/548/CEE
La actualizarea unei înregistrări care anterior a fost o notificare conform Directivei 67/548/CEE
(NONS) trebuie avute în vedere următoarele trei scenarii:




actualizarea intervalului cantitativ;
actualizarea pentru a deveni solicitant principal sau membru al unei transmiteri în comun;
alte actualizări.

Consultați mai jos descrierea detaliată și cerințele stabilite pentru aceste tipuri de actualizări.

Actualizarea intervalului cantitativ
Conform articolului 24 alineatul (2) din Regulamentul REACH, dosarul de înregistrare a unei
substanțe notificate anterior trebuie actualizat imediat ce cantitatea produsă/importată atinge
pragul cantitativ imediat superior (10, 100 sau 1 000 de tone). În plus, pentru substanțele
notificate produse în cantități mai mici de 1 tonă este necesară o actualizare în momentul
atingerii pragului de 1 tonă.
Actualizarea nu trebuie să conțină doar informațiile solicitate de REACH pentru pragul cantitativ
superior care a fost atins, ci și orice informații necesare pentru toate pragurile cantitative
inferioare. În acest caz, dosarul trebuie să se conformeze în totalitate cerințelor REACH, în
formatul IUCLID specificat de ECHA. Ca mențiune specială, trebuie îndeplinite toate cerințele
necesare pentru verificarea integralității menționate în prezentul document, fără nicio
posibilitate de derogare în virtutea faptului că substanța a fost notificată anterior în
conformitate cu Directiva 67/548/CEE.
Dacă actualizarea dumneavoastră implică o înregistrare la pragul de 10 tone sau peste acesta,
trebuie să includeți un raport de securitate chimică (RSC) în secțiunea 13 a dosarului IUCLID,
cu excepția cazului în care nu este obligatoriu din motivele indicate la articolul 14 alineatul (2)
din REACH, caz în care trebuie prezentată o justificare în secțiunea 13.
În plus, toate cerințele privind informațiile cuprinse în coloana 1 din anexele VII-XI la REACH,
în funcție de cantitate, trebuie să corespundă cel puțin unei fișe complete de studiu privind
efectul în IUCLID. Prin urmare, dacă actualizați un fișier SNIF migrat în IUCLID, ECHA va
considera că informațiile despre efect sunt complete dacă cel puțin o fișă de studiu privind
efectul este completă, adică include o renunțare la date, un studiu bazat pe forța probantă a
datelor sau un studiu-cheie. Propunerile de testare sunt acceptate doar dacă se referă la efecte
vizate de cerințele privind informațiile din anexele IX și X la REACH.
Anexa Prezentare generală a verificării integralității efectuată de ECHA asupra dosarelor
transmise oferă mai multe informații privind verificarea de către ECHA a integralității dosarelor
transmise.

Actualizarea pentru a deveni solicitant principal sau membru al unei transmiteri în
comun
Obligația de transmitere în comun se aplică și substanțelor notificate anterior. Prin urmare,
atunci când un alt solicitant al înregistrării dorește să înregistreze aceeași substanță, trebuie să

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

179

Întocmirea dosarelor de înregistrare și
180 PPORD

Versiunea 1.0

se facă schimb de date la cerere și să se creeze o transmitere în comun în conformitate cu
articolul 11 sau 19 din REACH, situație care se aplică și în cazul substanțelor notificate.
În astfel de cazuri, notificatorul anterior va trebui să urmeze una dintre următoarele căi de
acțiune:


Notificatorul anterior devine solicitant principal al transmiterii în comun. În baza
articolului 11 alineatul (1) din REACH, solicitantul principal al înregistrării trebuie să
transmită toate informațiile care trebuie transmise în comun, precizate la articolul 10
litera (a). În consecință, notificatorul anterior, în calitate de solicitant principal al
înregistrării, va trebui să creeze transmiterea în comun în REACH-IT și să transmită
informațiile comune cu acordul celorlalți solicitanți, care ulterior se vor înregistra în calitate
de membri ai transmiterii în comun. În această situație, la fel ca în cazul actualizării
intervalului cantitativ descris mai sus, dosarul principal trebuie să se conformeze în
totalitate cerințelor REACH în formatul IUCLID specificat de ECHA. Ca mențiune specială,
trebuie îndeplinite toate cerințele necesare pentru verificarea integralității, prezentate pe
scurt în prezentul manual, fără nicio posibilitate de derogare în virtutea faptului că
substanța a fost notificată anterior în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.



Notificatorul anterior devine membru al transmiterii în comun. Atunci când noul solicitant al
înregistrării devine solicitantul principal al transmiterii în comun, notificatorul anterior va
trebui să se alăture transmiterii în comun în calitate de membru. Acest lucru va trebui să se
întâmple cel mai târziu la momentul la care notificatorul anterior trebuie să își actualizeze
dosarul. Atât timp cât cantitatea de substanță produsă/importată nu atinge pragul
cantitativ imediat superior, notificatorul anterior – acum membru al înregistrării în comun –
poate beneficia de derogări datorită faptului că substanța a fost notificată anterior în baza
Directivei 67/548/CEE și este exceptată de la unele cerințe privind datele (pentru cerințele
minime privind informațiile, a se vedea paragraful următor). De îndată ce cantitatea de
substanță atinge pragul cantitativ imediat superior, dosarul trebuie să fie pe deplin conform
cu cerințele REACH (a se vedea paragraful anterior pentru actualizarea intervalului
cantitativ). La fel ca orice solicitant al înregistrării, și acesta va avea posibilitatea de a nu
participa la transmiterea unora sau a tuturor informațiilor transmise de solicitantul
principal.

Alte actualizări
Articolul 22 din Regulamentul REACH enumeră cazurile în care solicitantul înregistrării trebuie
să actualizeze dosarul de înregistrare. Aici se regăsesc și actualizările în vederea includerii
clasificării și etichetării în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (Regulamentul CLP).
La actualizarea unui dosar de înregistrare în oricare din aceste cazuri (cu excepția modificării
intervalului cantitativ), anumite informații din dosar nu sunt obligatorii. Însă pentru ca dosarul
să fie considerat complet și să poată fi prelucrat în REACH-IT, acesta trebuie să includă cel
puțin următoarele informații19:


19

Informații noi și actualizate transmise

Pentru mai multe informații privind completarea secțiunilor specifice, consultați diferitele capitole ale prezentului manual.
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Informațiile noi și cele actualizate transmise drept consecință a actualizării trebuie să
îndeplinească toate cerințele necesare pentru verificarea integralității menționate în prezentul
manual, fără excepții speciale datorate statutului de substanță notificată anterior. De exemplu,
dacă vă actualizați dosarul pentru a include clasificarea și etichetarea conform Regulamentului
CLP, secțiunea 2.1 din IUCLID trebuie să fie completă.
Trebuie prezentate rezumate detaliate ale oricărui studiu nou și ale studiilor solicitate de o
autoritate competentă în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, solicitările de acest tip fiind
considerate acum decizii ale agenției în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul REACH.
Anumite tipuri de actualizări realizate în conformitate cu articolul 22 impun modificarea
secțiunilor relevante din dosarul dumneavoastră IUCLID. De exemplu, pentru a actualiza
utilizările de către consumatori, trebuie actualizată secțiunea 3.5.5 din IUCLID.


Secțiunea 1 – General Information (Informații generale)

Secțiunile 1.1 „Identification” (Identificare) și 1.2 „Composition” (Compoziție).
Aceste secțiuni trebuie să fie complete pentru a îndeplini toate cerințele necesare pentru
verificarea integralității menționate în prezentul manual. Formulele structurale sunt însă doar
opționale, deoarece au fost deja transmise pe suport de hârtie în conformitate cu Directiva
67/548/CEE.
Secțiunea 1.3 Identifiers (Identificatori). Aici trebuie incluse cel puțin numărul notificării
conform Directivei 67/548/CEE (numărul NCD), precum și numărul dumneavoastră de
înregistrare conform Regulamentului REACH (pe care l-ați primit la solicitarea numărului de
înregistrare prin intermediul REACH-IT).
Secțiunea 1.7 Suppliers (Furnizori). Dacă acționați în calitate de reprezentant unic, se
recomandă să anexați aici documentația privind desemnarea dumneavoastră ca reprezentant
unic.


Secțiunea 2 – Classification & Labelling and PBT assessment (Clasificare și
etichetare și evaluare PBT)

Secțiunea 2.1 GHS. În secțiunea 2.1 a dosarului dumneavoastră IUCLID trebuie să se
regăsească în mod obligatoriu clasificarea și etichetarea în conformitate cu Regulamentul
CLP (GHS). Dacă ați transmis anterior un dosar fără secțiunea 2.1, trebuie să furnizați aceste
informații într-o actualizare a înregistrării, fără întârzieri nejustificate.
Secțiunea 2.3 PBT assessment (Evaluare PBT). Aceasta cuprinde un rezumat al efectului
și fișe de studiu privind efectul. În cazul în care notificarea de actualizare vizează o cantitate
mai mare de 10 tone/an, trebuie să creați un rezumat al efectului în secțiunea 2.3 PBT
assessment (Evaluare PBT) (făcând clic dreapta pe numărul secțiunii) și să selectați o valoare
din lista de selectare „PBT status” (Statut PBT). Dacă selectați PBT assessment does not apply
(Evaluarea PBT nu este aplicabilă), trebuie să prezentați o justificare în câmpul de text liber
Justification.


Secțiunea 3 - Manufacture, use and exposure (Producere, utilizare și expunere)

Dacă în secțiunea 1.1 din IUCLID ați indicat că aveți (și) rolul Manufacturer (Producător) în
câmpul Role in the supply chain (Rolul în lanțul de aprovizionare), următoarele subsecțiuni
trebuie să fie complete:
Secțiunea 3.3 Sites (Locuri). Dacă în secțiunea 1.1, la rubrica Role in the supply chain
(Rolul în lanțul de aprovizionare), ați indicat că aveți rol de producător (Manufacturer), trebuie
să indicați cel puțin un loc de producere în această secțiune. În acest scop, trebuie să creați o
fișă în secțiunea 3.3, să îi asociați un loc (Site) și, din câmpul Related manufacture/own use
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(Utilizare pentru producere/utilizare proprie asociată) să o asociați cu cel puțin o fișă pentru
producere din secțiunea 3.5.1. În mod normal, este de așteptat ca țara locurilor de producere
să fie aceeași cu țara entității juridice care realizează transmiterea.
Secțiunea 3.5.1 Manufacture (Producere). Dacă în secțiunea 1.1 Identification
(Identificare) se selectează caseta Manufacturer (Producător), atunci în secțiunea 3.5.1 trebuie
să existe cel puțin o fișă cu o utilizare pentru producere.


Secțiunea 13 – Chemical Safety Report (Raport de securitate chimică)

Dacă actualizarea nu implică o modificare a intervalului cantitativ, în mod normal notificatorul
nu trebuie să transmită un RSC. Raportul de securitate chimică trebuie însă transmis dacă
notificarea de actualizare vizează o cantitate mai mare de 10 tone/an și cuprinde noi utilizări
identificate, dacă apar noi cunoștințe cu privire la riscurile prezentate de substanță pentru
sănătatea umană și/sau pentru mediu, care ar determina modificări în fișa cu date de
securitate, sau dacă există o modificare legată de clasificarea și etichetarea substanței.
Dacă nu trebuie să transmiteți un RSC, selectați REACH Chemical safety report (CSR) [Raport
de securitate chimică REACH (RSC)] din lista Type of report (Tipul raportului) aflată în
secțiunea 13 din IUCLID și înscrieți justificarea pentru netransmiterea RSC fie în câmpul
Further information on the attached file (Informații suplimentare privind fișierul atașat), fie în
câmpul Discussion (Discuție). Vă rugăm sa alegeți justificarea corespunzătoare din următoarele
exemple:
i.

„A CSR is not submitted because it is a previously notified substance
which did not reach the next tonnage threshold and which does not
fall within the scope of Articles 22(1)(d), 22(1)(e) and 22(1)(f) of the
REACH Regulation”
[Nu se transmite un RSC deoarece aceasta este o substanță notificată
anterior, care nu a atins pragul cantitativ imediat superior și care nu
intră în sfera de aplicare a articolului 22 alineatul (1) literele (d), (e) și
(f) din Regulamentul REACH].

ii. „A CSR is not submitted because the substance fulfils the
requirements of Article 14(2) of the REACH Regulation”
[Nu se transmite un RSC deoarece substanța îndeplinește cerințele
articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul REACH].


Antetul dosarului – Declarație de derogare

În câmpul Dossier submission remark (Observație privind transmiterea dosarului) din antetul
dosarului dumneavoastră trebuie înscrisă următoarea declarație de derogare:
„This dossier is a registration update of a previously notified substance which did not reach the
next tonnage threshold under the REACH regulation. It contains new and updated
information.” (Acest dosar reprezintă o actualizare a înregistrării unei substanțe notificate
anterior care nu a atins pragul cantitativ imediat superior în conformitate cu Regulamentul
REACH. El conține informații noi și actualizate).
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Annex 5. Entitatea pentru evaluare în IUCLID 6
Definirea entității pentru evaluare
Dacă ajungeți la concluzia că sunt necesare mai multe seturi de proprietăți ale substanței
pentru a realiza evaluarea (a se vedea și considerațiile din Ghidul privind evaluarea securității
chimice, partea D, capitolul D.2), ar trebui să creați entități pentru evaluare în IUCLID pentru a
raporta în mod transparent aceste seturi de proprietăți.
Entitatea pentru evaluare este ambalajul [recipientul] unui set de date privind proprietățile
substanței (fizico-chimice/evoluție/pericol), care se utilizează în procesul de evaluare. Aceasta
îi permite evaluatorului să definească seturi de date cu proprietățile relevante pentru anumite
compoziții/forme (introduse pe piață sau generate în timpul utilizării). Aceste seturi de date
sunt apoi utilizate pentru evaluarea substanței de-a lungul ciclului său de viață, reflectând
comportamentul acesteia (de exemplu, din punct de vedere al fugacității, al solubilității în apă,
al absorbției, degradării sau transformării) în diferitele utilizări preconizate și posibilele
modificări ale profilului de pericol.
Există mai multe tipuri de entități pentru evaluare, definite în funcție de legătura lor cu setul
de date privind substanța înregistrată. Aceste tipuri sunt:
1. Registered substance as such (substanța înregistrată ca atare): ar putea fi util să creați
o entitate pentru evaluare pentru substanța ca atare atunci când aceasta și anumiți
constituenți sau produse de transformare joacă un rol în cadrul evaluării. De exemplu, dacă
substanța dumneavoastră se transformă, pentru a realiza evaluarea ați putea avea nevoie
atât de proprietățile substanței înainte de transformare, cât și de cele ale produsului de
transformare. De asemenea, în cazul substanțelor multi-constituent este posibil ca unele
proprietăți să depindă de constituenți și de impurități, iar în cazul altor proprietăți să poată
fi luată în calcul substanța ca atare. Este o practică curentă ca evaluarea efectelor asupra
sănătății umane să se realizeze pe substanța în ansamblu (dacă presiunea de vapori este
similară pentru diferiții constituenți), însă evaluarea efectelor asupra mediului să se
efectueze diferențiat, pe grupuri de constituenți (cu proprietăți fizico-chimice diferite). În
cazul în care înregistrarea vizează mai multe compoziții cu profiluri de pericol diferite,
atunci trebuie definită o entitate pentru evaluare care să se refere la o compoziție/formă
specifică („specific composition/form”) (a se vedea mai jos).
2. Specific composition/form of the registered substance (Compoziție/formă specifică a
substanței înregistrate): în cazul în care înregistrarea vizează mai multe compoziții, cu
profiluri fizico-chimice/de evoluție/de pericol diferite, se pot crea entități pentru evaluare
diferite în vederea grupării proprietăților relevante în funcție de aceste compoziții.
3. (group of) constituent in the registered substance [constituent (grup de constituenți)
din substanța înregistrată]: atunci când proprietățile care determină evoluția diferiților
constituenți/impurități conduc la posibilitatea expunerii omului și/sau a mediului la o
compoziție diferită de cea utilizată, este posibil ca pentru evaluare să fie relevante unul sau
mai multe seturi de proprietăți ale constituenților sau grupurilor de constituenți (de
exemplu, dacă o activitate are loc la temperatură ridicată și substanța este compusă din
constituenți diferiți cu volatilități diferite, poate avea loc o expunere la constituenții cei mai
volatili). Acest tip poate fi aplicabil și în cazul în care la baza evaluării stă, de exemplu, un
pericol asociat unei impurități. Selectarea și gruparea posibilă a constituenților/impurităților
trebuie să fie bine documentate.
4. Transformation product of the registered substance (Produs de transformare al
substanței înregistrate): substanța înregistrată se poate transforma în timpul utilizării sau
în mediu. O astfel de transformare s-ar putea datora:
i.

disocierii;
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ii. degradării biotice sau abiotice, hidrolizei, fotolizei (de obicei, în cazul degradării
finale se consideră că nu este necesar să se țină cont de produsele de
transformare);
iii. unei reacții în timpul utilizării (datorită funcției tehnice a substanței). Dacă
substanța reacționează în cursul producerii unei alte substanțe care va fi ulterior
înregistrată ca atare (dacă nu există o exceptare în acest sens), nu este necesară
evaluarea produselor de reacție. În caz contrar, produsele de transformare trebuie
să fie evaluate în cadrul procesului de înregistrare a substanței inițiale (inclusiv
pentru viața utilă atunci când în articole rămân doar produsele de transformare).

Structura datelor conținute în entitatea pentru evaluare
Trebuie să vă definiți entitatea pentru evaluare prin:


O denumire (name): rețineți că această denumire nu va fi afișată în panoul de navigare
aflat în partea stângă a ecranului. Puteți redenumi entitatea pentru evaluare (Assessment
entity) direct din panoul de navigare, făcând clic dreapta pe aceasta.



O compoziție a entității pentru evaluare (assessment entity composition) (similar modului
în care sunt definite compozițiile în secțiunea 1.2 din IUCLID). În funcție de tipul entității
pentru evaluare (adică de legătura acesteia cu substanța înregistrată), IUCLID ajută
utilizatorul să o definească. Compoziția entității pentru evaluare este menită să ajute la
înțelegerea conținutului entității.

Tabelul 16: Informații privind entitatea pentru evaluare și compoziția acesteia
Relația dintre entitate și
substanța înregistrată

Compoziția entității pentru evaluare

Substanța înregistrată ca atare

Aceeași compoziție cu cea a substanței disponibilă în secțiunea 1.2

Compoziție/formă specifică a
substanței înregistrate

Se pot selecta una sau mai multe compoziții dintre cele disponibile în
secțiunea 1.2

Constituent (grup de constituenți) din
substanța înregistrată

Se pot selecta unul sau mai mulți constituenți/aditivi/impurități care au fost
raportați în oricare dintre compoziții - secțiunea 1.2

Produs de transformare al substanței
înregistrate

Se pot selecta una sau mai multe substanțe de referință



Un link către compoziția sau compozițiile indicate în secțiunea 1.2 [în câmpul Related
composition (Compoziție asociată)]. Un astfel de link este util în cazul în care există mai
multe compoziții, folosite în utilizări diferite, pentru a urmări care dintre entitățile pentru
evaluare este relevantă pentru fiecare compoziție.



Anumite informații suplimentare (additional information), atunci când poate fi necesară
furnizarea mai multor explicații privind entitatea pentru evaluare. De exemplu, dacă
entitatea este definită pentru un grup de constituenți, evaluatorul poate explica cum s-a
realizat gruparea.

Întrucât entitatea pentru evaluare este un ambalaj pentru seturi de proprietăți ale substanței,
indicate în fișele de studii privind efectele și în rezumatele efectelor din IUCLID, trebuie să
creați linkuri către aceste elemente (a se vedea secțiunile de mai jos).
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Relația dintre entitatea pentru evaluare, fișele de studiu privind efectul și rezumatele
efectelor
Pentru a asigura transparența și sortarea informațiilor din setul de date IUCLID și pentru a
reflecta aceasta în RSC-ul generat de generatorul de rapoarte, este esențial ca pentru fiecare
entitate pentru evaluare să indicați ce fișe de studii privind efectul (ESR) și ce concluzii
asociate (rezumate privind efectul) sunt disponibile.
În IUCLID 6 se pot crea următoarele linkuri:




fiecare fișă de studiu privind efectul face referire la o informație despre materialul de
testare (TMI);
toate fișele de studiu luate în considerare la evaluarea unui efect specific pot fi asociate cu
rezumatul efectului respectiv (EPS);
rezumatele efectelor pot fi asociate cu una sau mai multe entități pentru evaluare. Este
disponibil un câmp care explică asocierea dintre rezumat(e) și entitatea pentru evaluare.
Astfel, se poate urmări ce fișe de studiu sunt relevante pentru fiecare entitate pentru
evaluare.

Figura 34: Relațiile dintre entitatea pentru evaluare, rezumatul efectului și fișele de
studiu privind efectul

Figura 35: Ilustrație mai detaliată
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Este posibil ca dosarul să conțină fișe de studiu care să nu fie asociate cu un rezumat al
vreunui efect. Acest lucru se întâmplă: i) în cazul studiilor menționate ca urmare a obligației de
a furniza orice informații relevante și disponibile privind proprietățile substanței, dar care nu
sunt folosite (în mod direct) în evaluare (de exemplu, un studiu vechi în care compoziția este
diferită de cea actuală); și ii) în cazul fișelor ESR folosite pentru a comunica o renunțare la
informații.

Asocierea rezumatelor efectelor cu entitățile pentru evaluare
Puteți crea linkuri către rezumatele efectelor dintr-o entitate pentru evaluare raportată în
secțiunea 0.4 din IUCLID. Puteți selecta în același timp mai multe rezumate ale efectelor pe
care să le asociați cu entitatea pentru evaluare. În acest caz, în câmpul notă se poate adăuga
o explicație valabilă pentru toate rezumatele.
Entitatea pentru evaluare ar trebui să fie asociată numai cu un singur rezumat pentru fiecare
efect specific (de exemplu, o astfel de entitate ar trebui să fie asociată doar cu un rezumat
privind punctul de fierbere).
Lista rezumatelor asociate cu entitatea pentru evaluare este afișată apoi în interiorul entității.
Puteți asocia rezumatele cu entitățile pentru evaluare chiar din interiorul rezumatului. Un
rezumat poate fi asociat cu mai multe entități pentru evaluare. De exemplu, poate apărea o
astfel de situație atunci când se definesc entități pentru evaluare pentru compoziții diferite,
care prezintă diferențe în privința unora dintre efecte, dar nu și în privința altora. Pentru a face
acest lucru trebuie să selectați panoul Assessment entity (Entitate pentru evaluare) afișat sub
fiecare rezumat al efectului din setul de date privind substanța atunci când a fost definită cel
puțin o entitate pentru evaluare. Faceți clic pe Link (Asociere) de sub tabel, ceea ce face să
devină disponibilă pentru selecție lista tuturor entităților cu care rezumatul nu a fost încă
asociat. Se poate introduce o notă în câmpul note dacă este necesară precizarea unor
informații suplimentare pentru a explica mai bine motivul.
Lista entităților pentru evaluare cu care este asociat rezumatul (și a notelor corespunzătoare)
este afișată apoi în tabel.

Figura 36: Asocierea rezumatelor efectelor cu entitățile pentru evaluare

Asocierea fișelor de studiu privind efectele cu rezumatele efectelor
În fiecare rezumat al unui efect se pot crea linkuri către toate studiile relevante (fișe de studiu
privind efectul) care contribuie la rezumatul respectiv. Acest lucru este necesar în special
atunci când există entități pentru evaluare și sunt create mai multe rezumate ale efectelor,
pentru a se asigura transparența cu privire la informațiile care au stat la baza rezumatului.
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Annex 6. Prezentare generală a câmpurilor referitoare la cantități din IUCLID
Această anexă oferă o prezentare generală a diferitelor câmpuri din IUCLID care tratează informații privind cantitățile. Se oferă o
descriere a câmpului, inclusiv ce tip de cantitate trebuie raportată (cantitatea solicitantului individual sau cantitatea la nivelul UE) și care
este utilizarea preconizată a acestor informații.
Pentru mai multe informații despre câmpuri, consultați sistemul de asistență integrat în IUCLID.

Secțiune

Câmp(uri)

Cantitatea
solicitantului sau
totală în UE

Explicație

Utilizarea valorilor comunicate

3.2 – Estimated quantities
(Cantități estimate)

Total tonnage (Cantitate
totală):
- manufacture (produsă)
- imported (importată)

A solicitantului
individual

Cantitatea produsă sau importată într-un an de
solicitantul înregistrării.

De către solicitanții înregistrării: pentru
calcularea cantității medii pe trei ani care
caracterizează cerințele privind informațiile
pentru înregistrare.

Trebuie create poziții diferite pentru fiecare an.

De către autorități:
- pentru diseminarea informațiilor după
agregarea cu cantitățile celorlalți solicitanți ai
înregistrării aceleiași substanțe și rotunjirea
în intervale cantitative;
- pentru depistare și stabilire a priorităților
după agregarea cu cantitățile celorlalți
solicitanți ai înregistrării.
3.2 – Estimated quantities
(Cantități estimate)

Details on tonnages
(tonnes/year) [Detalii privind
cantitățile (tone/an)]:
- Tonnage directly exported
(Cantitate exportată direct)
- Tonnage for own use
(Cantitate pentru utilizare

A solicitantului
individual

Cantitatea produsă sau importată anual de
solicitantul înregistrării, indicată mai sus, este
defalcată în: cantitate exportată (direct), cantitate
destinată utilizării proprii și cantitate utilizată ca
intermediar (transportat sau la locul de producere)
în condiții strict controlate, după caz.
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De către autorități: pentru depistare și
stabilirea priorităților.
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proprie)
- Tonnage used as intermediate
under strictly controlled
conditions (transported)
[Cantitate utilizată ca
intermediar (transportat) în
condiții strict controlate]
- Tonnage used as intermediate
under strictly controlled
conditions (on site) [Cantitate
utilizată ca intermediar (la locul
de producere) în condiții strict
controlate]
3.2 – Estimated quantities
(Cantități estimate)

3.5.0 Use and exposure
information relevant for
all uses (Informații despre
utilizare și expunere
relevante pentru toate
utilizările)

În secțiunea 3.5 sunt incluse câmpuri suplimentare
pentru descrierea pe larg a fiecărei utilizări
individuale (inclusiv a utilizărilor proprii și a
utilizărilor ca intermediar în condiții strict
controlate).
Câmpul „tonnage per use” (cantitate pe utilizare)
din secțiunea 3.5 se poate utiliza pentru a rafina
defalcarea cantității de la 3.2, împărțind-o în
diferite utilizări, dacă solicitantul înregistrării indică
acolo cantități individuale (a se vedea mai jos).
Trebuie create poziții diferite pentru fiecare an.

Details on tonnages
(tonnes/year) [Detalii privind
cantitățile (tone/an)]:
- Tonnage imported in articles
(Cantitate importată în
articole)
- Tonnage in produced articles
(Cantitate în articolele
produse)

A solicitantului
individual

Cumulative tonnages
(tonnes/year) [Cantități
cumulate (tone/an)]

Ale solicitantului
individual sau la
nivelul UE (dacă se
precizează
cantitatea de la
nivelul UE, trebuie
bifată caseta de
selectare
corespunzătoare)

În cazul înregistrării sau notificării substanțelor
prezente în articole conform articolului 7;
solicitantul înregistrării sau notificatorul trebuie să
indice aici defalcarea în cantitatea introdusă în SEE
prin intermediul articolelor importate și cantitatea
încorporată în articolele produse.
Trebuie create poziții diferite pentru fiecare an.

De către solicitanții înregistrării: pentru
calcularea cantității medii pe trei ani care
caracterizează cerințele privind informațiile
pentru înregistrare.

Solicitantul înregistrării poate furniza o valoare
realistă a cantității totale (anuale) de substanță
care este produsă sau utilizată în fiecare etapă a
ciclului de viață. Atunci când este disponibilă, se
preferă indicarea cantității defalcate pe utilizări în
secțiunile 3.5.2-3.5.6 (a se vedea câmpurile
descrise în rândurile următoare).

De către solicitanții înregistrării: ca bază
pentru evaluarea efectelor asupra mediului.

În funcție de informațiile de care dispune,
solicitantul înregistrării poate raporta fie informații
din propriul lanț de aprovizionare, fie informații
reprezentative pentru piața UE.
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De către autorități:
- statistici interne și raportare –
monitorizarea prezenței în articole a unor
substanțe care pot prezenta motive de
îngrijorare
- depistare, de exemplu pentru posibile noi
restricții.

De către autorități: pentru depistare sau
stabilire a priorităților, de exemplu
importanța utilizărilor larg răspândite.
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Dacă se precizează cantitatea de la nivelul UE,
trebuie bifată caseta corespunzătoare.
În toate cazurile, în câmpul dedicat adiacent
trebuie furnizate detalii privind cantitățile indicate
(de exemplu, sursa informațiilor).
3.5.1. Manufacture
(Producere)

Tonnage of substance
manufactured (tonnes/year)
[Cantitatea de substanță
produsă (tone/an)]

Ale solicitantului
individual sau la
nivelul UE (dacă se
precizează
cantitatea de la
nivelul UE, trebuie
bifată caseta de
selectare
corespunzătoare)

Solicitantul înregistrării trebuie să indice o valoare
realistă a cantității totale de substanță produsă în
fiecare an și aflată pe piață.

De către solicitanții înregistrării: ca bază
pentru evaluarea efectelor asupra mediului.

În funcție de informațiile de care dispune,
solicitantul înregistrării poate raporta fie informații
din propriul lanț de aprovizionare, fie informații
reprezentative pentru piața UE.
Dacă se precizează cantitatea de la nivelul UE,
trebuie bifată caseta corespunzătoare.
Dacă se precizează cantitatea solicitantului
individual, aceasta trebuie să fie în concordanță cu
valorile indicate pentru diferiții ani în secțiunea 3.2.
În toate cazurile, în câmpul dedicat adiacent
trebuie furnizate detalii privind cantitățile indicate
(de exemplu, sursa informațiilor).

3.5.2 Formulation or repacking (Formulare sau
reambalare)
3.5.3 Uses at industrial
site (Utilizări în spațiu
industrial)
3.5.4 Widespread uses by
professional workers
(Utilizări de către lucrători
profesioniști, larg

Tonnage of substance for this
use (tonnes/year) [Cantitatea
de substanță pentru această
utilizare (tone/an)]

Ale solicitantului
individual sau la
nivelul UE (dacă se
precizează
cantitatea de la
nivelul UE, trebuie
bifată caseta de
selectare
corespunzătoare)

Solicitantul înregistrării trebuie să indice o valoare
realistă a cantității totale de substanță care se
utilizează pe piață în fiecare an pentru fiecare
dintre utilizările menționate.
În funcție de informațiile de care dispune,
solicitantul înregistrării poate raporta fie informații
din propriul lanț de aprovizionare, fie informații
reprezentative pentru piața UE.
Dacă se precizează cantitatea de la nivelul UE,
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De către solicitanții înregistrării: ca bază
pentru ESC, dacă se efectuează – de
exemplu, pentru calcularea cantității utilizate
zilnic la un loc de producere sau de utilizare
(„Daily use amount at a site”) sau a cantității
utilizate zilnic („Daily use amount”) în
contextul evaluării efectelor asupra mediului.

De către autorități:
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răspândite)
3.5.5 Consumer uses
(Utilizări de către
consumatori)
3.5.6 Service life (Viață
utilă)
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trebuie bifată caseta corespunzătoare.

Pentru utilizările ca intermediar în condiții strict
controlate, dacă se precizează cantitățile
solicitantului individual, acestea trebuie să fie în
concordanță cu valorile indicate pentru diferiții ani
în secțiunea 3.2.
În toate cazurile, în câmpul dedicat adiacent
trebuie furnizate detalii privind cantitățile indicate
(de exemplu, sursa informațiilor).
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- statistici interne și raportare;
- pentru depistare sau stabilire a priorităților,
de exemplu cantitatea destinată utilizărilor
care au un statut specific conform
reglementărilor.
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