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INFORMAȚII ESENȚIALE PENTRU UTILIZATORII DIN AVAL

Fișe cu date de securitate și
scenarii de expunere
Această fișă informativă prezintă utilizatorilor din aval informații privind fișele cu
date de securitate și scenariile de expunere. Fișa descrie ce reprezintă acestea, când
ar trebui să fie furnizate și ce trebuie să facă un utilizator din aval atunci când le
primește.
Dacă utilizați substanțe chimice periculoase în cadrul
activităților industriale sau profesionale, furnizorii
dumneavoastră, de obicei, sunt obligați să vă furnizeze
o fișă cu date de securitate.

Utilizatorii din aval sunt persoane fizice sau juridice
care utilizează o substanță chimică în cadrul
propriilor activități profesionale sau industriale.

Informații suplimentare pot fi oferite din scenariile
de expunere anexate la fișa cu date de securitate.
Scenariile de expunere descriu modul în care poate
fi controlată expunerea oamenilor și a mediului la o
substanță pentru a asigura utilizarea sa în condiții de
siguranță.

DE CE ESTE IMPORTANT ACEST LUCRU?
Informațiile cuprinse în fișa cu date de securitate și în
scenariile de expunere ajută la protejarea lucrătorilor și
a mediului.
Ca utilizator de substanțe chimice, aveți obligația să
identificați și să aplicați măsurile corespunzătoare
care v-au fost comunicate de către furnizori, pentru un
control adecvat al riscurilor.
În cazul în care furnizați substanțe sau amestecuri în
aval, trebuie să comunicați clienților dumneavoastră
informații relevante și recomandări adecvate în materie
de gestionare a riscurilor.
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CE SUNT FIȘELE CU DATE DE SECURITATE?
Fișele cu date de securitate oferă utilizatorilor de
substanțe chimice informațiile necesare care îi ajută la
protejarea sănătății umane și a mediului. Fișa cu date
de securitate conține:
•
•

•
•
•
•

•

detalii despre furnizor;
identificarea și detaliile necesare privind compoziția
chimică, inclusiv un număr de înregistrare REACH
(dacă este înregistrată) și principalele sale utilizări și
funcții tehnice;
informații privind clasificarea și etichetarea
pericolelor, precum și valorile-limită de expunere
pentru sănătatea umană și pentru mediu;
recomandări privind manipularea și depozitarea,
precum și măsurile împotriva expunerii;
măsurile de prim ajutor, combaterea incendiilor,
transportul în siguranță; eliminare și situații de
urgență;
proprietățile fizice și chimice de bază ale substanței
sau ale amestecului (de exemplu, solubilitatea în
apă, presiunea de vapori, biodegradabilitatea),
inclusiv informații privind stabilitatea și reactivitatea;
de asemenea, informații toxicologice și ecologice
detaliate și
informații de reglementare relevante. Sunt cuprinse
aici date care atestă dacă a fost întocmită o
evaluare a securității chimice în cadrul înregistrării
REACH și dacă substanța face obiectul autorizării
sau restricționării în conformitate cu Regulamentul
REACH.

Formatul și conținutul fișelor cu date de securitate sunt
specificate în RegulamentulREACH.

CE SUNT SCENARIILE DE EXPUNERE?
Un solicitant al înregistrării REACH întocmește o
evaluare a securității chimice împreună cu o evaluare
a expunerii, în cadrul procesului de înregistrare, pentru
substanțele înregistrate în cantități de peste 10 tone pe
an și care prezintă anumite proprietăți periculoase.
În cadrul acestei evaluări, solicitanții înregistrării
elaborează scenarii de expunere pentru utilizările
identificate ale substanței. Atunci când furnizează
substanța, aceștia transmit utilizatorilor din aval
scenarii de expunere relevante.
Scenariile de expunere descriu condițiile de exploatare
și măsurile de administrare a riscurilor, pentru a
controla în mod adecvat riscurile pentru sănătatea
umană și pentru mediu.
Scenariile de expunere vizează întregul ciclu de
viață al substanței, inclusiv formularea, utilizarea
finală industrială și profesională, utilizarea de către
consumatori și utilizarea în articole.
Formatul și conținutul pentru un scenariu de expunere
nu este specificat în Regulamentul REACH, însă
părțile interesate au convenit asupra unui format și

conținut comune. Acestea includ următoarele informații
esențiale:
•
•
•
•

secțiunea de titlu;
condițiile de utilizare care influențează expunerea;
estimarea expunerii (poate include raportul de
caracterizare a riscurilor) și
indicații pentru utilizatorii din aval pentru a evalua
dacă utilizarea de către aceștia se înscrie în limitele
scenariului de expunere.

CÂND AR TREBUI SĂ PRIMESC FIȘE CU DATE
DE SECURITATE ȘI SCENARII DE EXPUNERE?
Ar trebui să primiți o fișă cu date de securitate pentru:
•
•
•

substanțele sau amestecurile clasificate ca
periculoase conform Regulamentului CLP; sau
substanțele persistente, bioacumulative și
toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte
bioacumulative (vPvB); sau
substanțele incluse în lista substanțelor candidate
care prezintă motive de îngrijorare deosebită;
(SVHC)1.

Pe de altă parte, dacă substanța sau amestecul
îndeplinește criteriile de mai sus, dar este vândut și
publicului larg, nu este necesar să se furnizeze o fișă
cu date de securitate decât dacă există o solicitare în
acest sens din partea unui utilizator din aval sau a unui
distribuitor.
Pentru amestecurile care nu sunt clasificate ca
periculoase, dar care conțin anumite substanțe
periculoase peste limitele indicate mai sus, trebuie să
se furnizeze o fișă cu date de securitate la cererea
utilizatorilor din aval sau a distribuitorilor. Atunci când
o întreprindere din lanțul de aprovizionare a efectuat o
evaluare a securității chimice împreună cu evaluarea
expunerii conform cerințelor REACH, la fișa cu date de
securitate a substanței trebuie să se anexeze scenariile
de expunere relevante.
DAR ÎN CAZUL AMESTECURILOR?
Furnizorii de amestecuri periculoase trebuie să
comunice informațiile relevante din scenariile de
expunere ale substanțelor componente împreună cu
fișa tehnică de securitate pentru amestec.
Aceste informații pot fi furnizate în mai multe moduri:
•
•

•

1

furnizarea informațiilor consolidate despre utilizarea
amestecului în condiții de siguranță sub formă de
anexă la fișa cu date de securitate sau
includerea informațiilor consolidate despre utilizarea
amestecului în condiții de siguranță în corpul
principal al fișei cu date de securitate, îndeosebi în
secțiunea 8; sau
anexarea la fișa cu date de securitate a scenariilor
de expunere relevante pentru substanțele
ingrediente.
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Este disponibilă o metodologie care îi ajută pe
formulatori să identifice măsurile relevante de
administrare a riscurilor care trebuie comunicate2.
Anumite organizații din sector dezvoltă, în prezent, o
metodă de utilizare în siguranță a informațiilor privind
amestecurile pentru tipurile de produse comune,
utilizând un format prestabilit, numit SUMI (safe use
of mixture information). Formulatorii pot să selecteze
modelele SUMI adecvate pentru produsele și utilizările
lor, și să le furnizeze ca anexă la fișa cu date de
securitate3.

•

fie nevoie să descrieți furnizorului utilizările și/sau
condițiile dumneavoastră de utilizare4;
ca cerință minimă, puneți în aplicare condițiile de
utilizare descrise în scenariul de expunere pe care
l-ați primit;
înlocuiți substanța sau procesul cu o alternativă
în care să fie prevăzută utilizarea dumneavoastră,
după caz;
găsiți un alt furnizor, care vă poate oferi un
scenariu de expunere valabil pentru utilizarea
dumneavoastră;
efectuați o evaluare a securității chimice și întocmiți
propriul raport de securitate chimică al utilizatorului
din aval pentru utilizările și condițiile dumneavoastră
de utilizare; sau
Raportați informațiile către ECHA dacă se impune
acest lucru.

•
•
•
•

CE TREBUIE SĂ FAC EU?
Când primiți o fișă cu date de securitate, aveți obligația
de a identifica și aplica măsurile corespunzătoare
pentru a controla în mod adecvat riscurile la locul de
producere.
De asemenea, ar trebui să comparați informațiile
referitoare la identificarea, compoziția, clasificarea și
utilizarea în condiții de siguranță a substanței chimice
cu propriile informații privind substanța sau amestecul
în cauză. Evaluați eventualele discrepanțe și luați
măsuri corective, dacă este necesar.
Când primiți scenarii de expunere împreună cu fișa
tehnică de securitate, trebuie să stabiliți mai întâi
dacă scenariile de expunere pe care le primiți sunt
valabile pentru utilizarea dumneavoastră. Scenariile
de expunere ar trebui să includă utilizările din
cadrul propriei întreprinderi și utilizările previzibile
de către clienții dumneavoastră, atât lucrători, cât și
consumatori.
Apoi verificați dacă sunt prevăzute și condițiile de
utilizare prin compararea scenariilor de expunere ale
furnizorului cu modul în care dumneavoastră și clienții
dumneavoastră utilizați substanța.
În cazul în care utilizarea și/sau condițiile
dumneavoastră de utilizare nu sunt prevăzute în
scenariile de expunere, trebuie să luați măsuri!

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ UTILIZAREA MEA SAU
CONDIȚIILE MELE DE UTILIZARE NU SUNT
ACOPERITE?
În cazul în care utilizarea și/sau condițiile
dumneavoastră sau ale clienților dumneavoastră de
utilizare nu sunt prevăzute în scenariile de expunere,
aveți următoarele opțiuni:
•

2

solicitați furnizorului dumneavoastră să vă furnizeze
un scenariu de expunere adecvat. Este posibil să

LCID

3 Indicațiile DUCC (Grupul de coordonare al utilizatorilor din
aval de produse chimice)

•

Comunicați cu furnizorii dumneavoastră.
•

Dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire
la informațiile pe care le primiți din partea
furnizorilor dumneavoastră, solicitați-le
informații suplimentare.

•

Fișa cu date de securitate trebuie să fie
actualizată fără întârziere în cazul în care
apar informații noi despre pericole sau despre
necesitatea unor măsuri corespunzătoare de
administrare a riscurilor.

•

Fișele cu date de securitate și scenariile de
expunere trebuie furnizate într-o limbă oficială
a țării în care este furnizată substanța chimică
în cadrul SEE.

•

Dacă aveți informații noi cu privire la
proprietățile periculoase ale substanțelor și
amestecurilor sau considerați că măsurile
de administrare a riscurilor descrise nu sunt
adecvate, sunteți obligat să comunicați aceste
informații furnizorilor dumneavoastră.

TREBUIE SĂ PREZINT UN RAPORT CĂTRE
ECHA?
Trebuie să prezentați un raport către ECHA în cazul în
care utilizarea sau condițiile dumneavoastră de utilizare
nu sunt prevăzute în scenariul de expunere primit și
dacă:
• întocmiți un raport de securitate chimică al
utilizatorului din aval, iar utilizarea respectivă implică o
cantitate de substanță de peste o tonă pe an sau
• sunteți scutit de obligația de a întocmi un raport de
securitate chimică al utilizatorului din aval deoarece
4 verificați mai întâi dacă organizațiile din sector furnizează
aceste informații în cadrul unei hărți a utilizărilor. Hărțile utilizărilor
sunt un format convenit pentru comunicarea informațiilor
necesare privind utilizarea și condițiile de utilizare și sunt
disponibile pe site-ul web al ECHA
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Raportul de securitate chimică al
utilizatorului din aval
Evaluarea securității chimice efectuată de
utilizatorul din aval se referă la utilizările care nu
sunt incluse în scenariile de expunere primite.
De obicei, acestea se bazează pe informațiile
despre pericole menționate în fișa cu date de
securitate.
Nu este necesar să întocmiți un raport de
securitate chimică al utilizatorului din aval dacă:
•

folosiți în total mai puțin de o tonă de substanță
pe an sau

•

utilizați substanța în activități de cercetare și
dezvoltare orientate spre produse și procese
(PPORD) și asigurați un control adecvat al
riscurilor.

Puteți trimite un raport al utilizatorului din aval din
paginile destinate utilizatorului din aval ale site-ului
ECHA.

CARE SUNT TERMENELE MELE?
REACH prevede termene clare (figura 1) pentru
punerea în aplicare a obligațiilor utilizatorilor din aval.
Trebuie să acționați fără întârziere.
Asigurați-vă că documentați ceea ce ați făcut și ceea
ce intenționați să faceți pentru a realiza o punere în
aplicare de calitate.

UNDE POT GĂSI INFORMAȚII SUPLIMENTARE
ȘI ASISTENȚĂ?
Birourile naționale de asistență tehnică REACH oferă
recomandări practice în limbile locale:
http://echa.europa.eu/nationalhelp/

»»

Asociații industriale, cum sunt Grupul de coordonare
a utilizatorilor din aval de produse chimice (DUCC) și
Cefic, furnizează informații și asistență.
ECHA oferă o gamă largă de indicații și tipuri de
asistență pentru utilizatorii din aval:
http://echa.europa.eu/ro/downstream

»»

Pentru mai multe informații pe acest subiect, consultați
eGhidul interactiv 01 privind „Fișele cu date de
securitate și scenariile de expunere” și Ghidul practic
13 „Cum pot utiliza scenariile de expunere utilizatorii
din aval”:
https://echa.europa.eu/practical-guides

»»

Figura 1: Termenele REACH pentru punerea în aplicare a obligațiilor utilizatorilor din aval

data la care primiți o fișă
cu date de securitate
însoțită de un număr de
înregistrare și scenarii de
expunere

termenul de raportare a
informațiilor către ECHA
dacă se impune acest
lucru

Ziua de începere a
termenelor dumneavoastră

termenul de punere în aplicare
a măsurilor care vă sunt
comunicate în scenariul de
expunere sau de luare a unor
măsuri alternative

6 luni

annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlanda | echa.europa.eu

12 luni

ECHA-16-FS-05-RO - ED-04-16-815-RO-N- ISBN: 978-92-9495-409-1 - DOI: 10.2823/790499

utilizați substanța într-o cantitate totală de mai puțin de
o tonă pe an sau
• sunteți scutit de obligația de a întocmi un raport de
securitate chimică al utilizatorului din aval deoarece
utilizați substanța în activități de cercetare și dezvoltare
orientate spre produse și procese (PPORD).

