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Prefață
Acest ghid descrie mecanismele REACH în materie de schimb de date pentru substanțele
care beneficiază de un regim tranzitoriu și pentru substanțele care nu beneficiază de un
regim tranzitoriu. Face parte dintr-o serie de ghiduri menite să ajute toate părțile
interesate la întocmirea dosarului, în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin conform
Regulamentului REACH. Aceste documente conțin atât îndrumări detaliate în legătură cu
o serie de procese esențiale ale REACH, cât și anumite metode științifice și/sau tehnice
specifice pe care industria sau autoritățile trebuie să le utilizeze conform REACH.
Ghidurile au fost elaborate și discutate cu implicarea tuturor părților interesate: statele
membre, sectorul industrial și organizațiile neguvernamentale. Agenția Europeană pentru
Produse Chimice (ECHA) actualizează aceste ghiduri în conformitate cu procedura de
consultare privind ghidurile
(http://echa.europa.eu/documents/10162/13608/mb_63_2013_revision_consultation_pr
ocedure_guidance_en.pdf). Acestea pot fi obținute prin intermediul site-ului Agenției
Europene pentru Produse Chimice (http://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-reach). Pe acest site se vor publica și alte ghiduri după
finalizarea sau actualizarea lor.
Referința juridică a acestui document este Regulamentul REACH - Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 1.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei
76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.
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ISTORICUL DOCUMENTULUI
Versiune

Observație

Data

Versiunea 1

Prima ediție

septembrie
2007

Versiunea 2

Revizuirea completă a structurii și a conținutului ghidului.
Ghidul a fost revizuit în întregime prin corectarea sau
ștergerea unor greșeli și incoerențe legate de punerea în
aplicare efectivă a proceselor de schimb de date, precum
și de rolurile și drepturile părților implicate. Conținutul a
fost refăcut cu scopul de a restrânge domeniul de aplicare
a Titlului III din Regulamentul REACH și de a adăuga
descrierea proceselor referitoare la litigiile privind
schimbul de date. Structura a fost revizuită în vederea
îmbunătățirii clarității și a cursivității documentului. S-au
eliminat informațiile abordate deja în manualele tehnice
sau cele care se încadrează în sfera altor ghiduri și s-au
furnizat linkurile către acestea.

Aprilie 2012

Actualizarea include următoarele aspecte:
- Revizuirea capitolului 1, prin eliminarea și modificarea
informațiilor care nu mai sunt de actualitate și
restructurarea textului pentru a reflecta actualizarea
ghidului. Ordinea subcapitolelor a fost modificată.
Adăugarea unei liste de principii de bază pentru schimbul
de date, principii identificate în primii ani de punere în
aplicare efectivă a procesului de schimb de date.
- Modificarea capitolului 2 legat de referințele juridice,
pentru a acoperi mai bine conflictele privind schimbul de
date.
- Crearea a două capitole principale (3 și 4) care acoperă
schimbul de date pentru substanțele care beneficiază de
un regim tranzitoriu din cadrul SIEF-ului și schimbul de
date pentru substanțele care nu beneficiază de un regim
tranzitoriu, prin procesul de solicitare de informații.
- Capitolele 3, 4 și 5 inițiale au fost incluse în noul capitol
3 pentru a acoperi întregul proces de distribuire de date
pentru substanțele care beneficiază de un regim
tranzitoriu, de la preînregistrare la operarea SIEF-ului.
S-a adăugat un nou subcapitol care se referă la situația
în care în care noii co-solicitanți ai înregistrării trebuie să
se alăture unei transmiteri în comun existente.
Informațiile care nu mai sunt de actualitate au fost
eliminate. Informațiile privind preînregistrarea au fost
revizuite și reduse pentru a se axa asupra preînregistrării
întârziate și asupra participanților care au dreptul la
preînregistrare întârziată. Informațiile tehnice au fost
eliminate și înlocuite cu trimiteri la manualele existente.
Informațiile privind identificarea și caracterul identic al
substanțelor au fost reduse și înlocuite cu trimiteri la
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ghidurile specifice. A fost actualizat subcapitolul privind
lista substanțelor preînregistrate și acțiunile conexe.
Informațiile privind solicitanții principali au fost
actualizate și reduse prin trimiterea la Ghidul pentru
înregistrare. S-a adăugat un nou subcapitol cu mai multe
detalii referitoare la acordurile SIEF și la posibilele
elemente care ar putea fi incluse în acestea.
Subcapitolul care acoperă dreptul de a face trimiteri la
date și posesia legitimă a fost actualizat pentru a reflecta
ultima decizie a autorităților competente pentru REACH
și CLP (CARACAL) și pentru a clarifica conceptele.
- A fost creat un nou subcapitol care se referă la
conflictele privind schimbul de date în conformitate cu
articolul 30 alineatele (2) și (3) și căile de atac
disponibile împotriva deciziilor ECHA, acesta fiind inclus
în noul capitol 3 privind schimbul de date în cadrul SIEFului.
- Capitolul 4 privind procesul de solicitare de informații a
fost revizuit prin eliminarea informațiilor care nu mai
sunt de actualitate și modificarea textului în conformitate
cu practicile curente. S-au adăugat informațiile care
trebuie să fie incluse în solicitarea de informații și
rezultatele posibile ale procesului. Fluxul de lucru treptat
a fost extins și descris mai bine pentru a oferi un set
complet de informații celor implicați în procesul de
solicitare de informații. S-a adăugat un nou subcapitol
care se referă la situația în care în care noii co-solicitanți
ai înregistrării trebuie să se alăture unei transmiteri în
comun existente.
- A fost creat un nou subcapitol care acoperă conflictele
privind schimbul de date în conformitate cu articolul 27
alineatul (5) și căile de atac disponibile împotriva
deciziilor ECHA, acesta fiind inclus în noul capitol 4
privind schimbul de date în cazul substanțelor care nu
beneficiază de un regim tranzitoriu.
- Capitolul privind transmiterea în comun a fost actualizat
pentru a ține seama de practicile curente și informațiile
referitoare la solicitantul principal al înregistrării au fost
incluse în capitolul 3. S-a adăugat un nou subcapitol care
acoperă obligațiile de schimb de date în perioada postînregistrare.
- Capitolul privind împărțirea costurilor a fost revizuit
pentru a se corecta greșelile editoriale și pentru a
clarifica limbajul, fără a i se aduce modificări
substanțiale. S-a explicat că acest capitol se referă la
împărțirea costurilor legate de studii, însă modelele de
împărțire a costurilor trebuie să ia în considerare și alte
costuri legate de activitățile SIEF.
- Capitolul privind formele de cooperare a fost revizuit
pentru a se corecta greșelile editoriale și pentru a se
clarifica limbajul. S-a adăugat un nou exemplu care
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sugerează o formă alternativă de cooperare.
- Capitolul referitor la legislația în domeniul concurenței a
fost revizuit prin înlocuirea trimiterii la Tratatul CE cu o
trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE).
- Eliminarea anexei 1 și includerea graficelor actualizate în
capitolele corespunzătoare ale ghidului.
- Eliminarea anexei 2 și includerea exemplelor în capitolele
corespunzătoare ale ghidului. S-au făcut doar modificări
și rectificări minore.
- Eliminarea anexei 3 și includerea informațiilor relevante
pentru schimbul de date în textul principal. Se fac
trimiteri la Ghidul pentru utilizatorii din aval atunci când
este cazul.
- Eliminarea anexei 5 și includerea exemplelor de
împărțire a costurilor la capitolul relevant. Exemplele 9
(„Factorii de volum”) și 10 („Părțile noi”) au fost înlocuite
cu exemple noi. La celelalte exemple, s-au făcut doar
modificări și rectificări minore.
- Eliminarea anexei 6.
- Trimitere la manualele pentru transmiterea datelor,
manualele REACH-IT pentru utilizatorul din industrie și
ghidurile practice publicate de ECHA. S-a adăugat o nouă
anexă care enumeră toate documentele menționate în
ghid.
- În întregul document, au fost adăugate „casete NB”
specifice, menite să atragă atenția cititorului asupra
conceptelor și a notelor esențiale care trebuie să
beneficieze de o atenție deosebită.
- Corecturi editoriale.
Versiunea
3.0

Revizuirea completă a Ghidului pentru a include și pune
în aplicare prevederile cuprinse în Regulamentul de
punere în aplicare (UE) 2016/9 al Comisiei privind
transmiterea în comun a datelor și schimbul de date. Au
fost revizuite anumite aspecte importante cuprinse în
ghid pentru a reflecta noile clarificări din noul Regulament
(în special mecanismul de împărțire a costurilor,
obligațiile privind transmiterea în comun, acordurile de
cooperare, litigiile). Au fost eliminate informațiile care nu
mai erau de actualitate și s-au inclus cele mai recente
informații privind schimbul de date și împărțirea
costurilor.
Actualizarea include următoarele aspecte:
- Revizuirea capitolului 1 prin reformularea definiției de
substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu și
substanțe care nu beneficiază de un regim tranzitoriu și
sublinierea obligațiilor privind schimbul de date între
solicitanții înregistrării ambelor tipuri de substanțe.

noiembrie
2016
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Integrarea principiilor de bază din Regulamentul de
punere în aplicare. S-a clarificat importanța datelor
generate în conformitate cu Regulamentul privind
produsele biocide.
- Revizuirea capitolului 2 prin adăugarea trimiterii la
Regulamentul de punere în aplicare și descrierea
articolelor acestuia.
- Revizuirea capitolului 3 privind regulile pentru schimbul
de date pentru substanțele care beneficiază de un regim
tranzitoriu prin eliminarea sau modificarea informațiilor
care nu mai sunt de actualitate și sublinierea aplicabilității
preînregistrării rămase. Introducerea conceptului de profil
al identității substanței și importanța acestuia la formarea
SIEF. Introducerea problemelor esențiale care vor fi
incluse în toate acordurile de schimb de date în
conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare.
Transferarea sarcinii activității privind schimbul de date
de la solicitantul principal al înregistrării la co-solicitanții
înregistrării în general. Introducerea necesității de a
ajunge la o înțelegere în ceea ce privește mecanismul de
împărțire a costurilor care cuprinde un mecanism de
rambursare. S-au adăugat clarificări cu privire la
informațiile care se vor furniza noului solicitant potențial
al înregistrării. S-au schimbat și s-au revizuit capitole
despre litigiile privind schimbul de date conform
articolului 30 alineatul (3) pentru a se alinia la practicile
actuale.
- Revizuirea capitolului 4 privind solicitarea de informații
prin eliminarea sau modificarea informațiilor care nu mai
sunt de actualitate și clarificarea aplicabilității regulii de
12 ani. S-a adăugat pagina privind conceptul de cosolicitant al înregistrării. S-a adăugat conceptul de SIP și
importanța acestuia. S-a clarificat faptul că obligațiile
privind schimbul de date se aplică simultan solicitanților
de informații și pre-solicitanților înregistrării/membrilor
SIEF. S-au revizuit capitolele privind litigiile pentru a se
alinia cu practicile actuale.
- Revizuirea capitolului 5 privind împărțirea costurilor prin
explicarea cerințelor clarificate prin Regulamentul de
punere în aplicare (în special clasificarea și distincția
dintre studiu și costurile administrative). S-a adăugat
clarificarea privind costurile administrative și ce ar putea
include acestea. S-a subliniat necesitate de a avea în
vedere costuri posibile în viitor și numărul variabil de cosolicitanți ai înregistrării. S-a clarificat aplicabilitatea
limitată și necesitatea de justificare a primei de risc. S-a
adăugat clarificarea privind schimbul de date legat de
extrapolarea și categoria substanței. S-a adăugat un nou
capitol privind studiile de nivel superior care înlocuiesc
studiile de nivel inferior. A fost necesară de dezvoltarea
capitolului privind noile studii necesare după înregistrare,
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prin împărțirea acestuia în 3 subcapitole pentru a
răspunde propunerilor de testare după verificarea
conformității, deciziilor privind evaluarea substanței și
altor actualizări ale dosarului. S-a clarificat faptul că
solicitările de renegociere trebuie să fie bine întemeiate.
S-au revizuit exemplele de împărțire a costurilor.
- S-a revizuit capitolul 6 privind transmiterea în comun
prin sublinierea principiilor OSOR (o substanță= o
înregistrare) și a aplicabilității acestora atât solicitanților
de informații, cât și membrilor SIEF în același timp. S-a
adăugat un nou subcapitol privind intermediarii și
posibilitatea de a transmite separat o transmitere în
comun. S-au adăugat conceptul și importanța conceptului
SIP. S-a adăugat opțiunea prevăzută de Regulamentul de
punere în aplicare de a se face uz de dreptul de
neparticipare la datele transmise în comun în cazul dacă
se poate demonstra că nu trebuie să se facă schimb de
date privind vertebratele. S-a clarificat necesitatea ca
solicitantul de înregistrare care nu participă la
transmiterea în comun să discute cu alți co-solicitanți de
înregistrare cu privire la relevanța informațiilor transmise
separat. S-a adăugat un nou subcapitol despre litigiile
privind accesul la transmiterea în comun.
- S-a dezvoltat capitolul 7 privind regulile concurenței,
prin adăugarea trimiterii la articolul 102 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene și la interzicerea de
a face abuz de poziții dominante.
- La capitolul 8 privind formele de cooperare s-a subliniat
și s-a descris variabilitatea potențială ridicată a
acordurilor și formelor de cooperare.
- S-a actualizat anexa 1 privind formularul de schimb de
date.
- S-a adăugat noua anexă 3 cu exemple de clasificare a
costului.
- S-a adăugat noua anexă 4 care cuprinde punctele
relevante conform Regulamentului privind produsele
biocide.
- S-au actualizat diagramele pentru a se alinia cu
practicile curente și cu textul actualizat.
- S-au eliminat trimiterile la manualele tehnice ale
utilizatorilor și la manualele de transmitere a datelor; sau inclus trimiteri la textul de ajutor integrat în REACH-IT
și la „Manualele despre întocmirea dosarelor REACH și
CLP”.
- Rectificări editoriale.
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Versiunea
3.1

Rectificare pentru adăugarea unei note de subsol lipsă în
figura 1, corectarea formatului la subcapitolul 4.1 și
corectarea ortografiei la subcapitolul 4.6.
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ABREVIERI
BPR

Regulamentul privind produsele biocide

CAS

Chemical Abstracts Service)

ICC

Informații comerciale confidențiale

CMR

Cancerigen, mutagen și toxic pentru reproducere

ESC

Evaluarea Securității Chimice.

DNEL

Nivel calculat fără efect

DSD

Directiva privind substanțele periculoase (Directiva 67/548/CEE și ATPurile conexe)

UA

Utilizator din aval

ECHA

Agenția Europeană pentru Produse Chimice

SEE

Spațiul Economic European

EINECS

Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață

ELINCS

Lista europeană a substanțelor chimice notificate

EPA

Agenția pentru protecția mediului înconjurător din SUA

UE

Uniunea Europeană

BPL

Bune practici de laborator HPV Volum de producție ridicat

IUCLID

Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice

IUPAC

Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată

EJ

Entitate juridică

SPÎ

Solicitant principal al înregistrării

MS EA

Autoritatea de aplicare a legii din statul membru

OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

RU

Reprezentant unic

(Q)SAR

Relație (Cantitativă) structură-activitate

REACH

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor
chimice

MAR

Măsură de administrare a riscului

RDS

Rezumat detaliat al studiului

FDS

Fișă cu date de securitate

SIEF

Forum pentru schimbul de informații despre substanțe

SIP

Profilul identității substanței

NB: O listă completă a definițiilor termenilor relevanți este disponibilă prin consultarea bazei
de date terminologice ECHA-Term de pe site-ul ECHA.(http://echa-term.echa.europa.eu/.
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1.

INTRODUCERE
1.1.

Obiectivul ghidului pentru schimbul de date

Ghidul de față își propune să ofere orientări practice privind schimbul de date în
conformitate cu Regulamentul REACH, în cadrul aceluiași SIEF și între SIEF-uri
diferite, pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu și între
solicitanții multipli ai înregistrării acelorași substanțe care nu beneficiază de un regim
tranzitoriu.
Structura documentului își propune să permită discutarea în capitole separate
dedicate (respectiv, capitolele 3 și 42) a întregului set de informații referitoare la
substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu și la substanțele care nu
beneficiază de un regim tranzitoriu. Prin urmare, ghidul discută despre mecanismele
de împărțire a costurilor și despre obligația de transmitere în comun care se aplică
atât substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu, cât și substanțelor care nu
beneficiază de un regim tranzitoriu. (capitolele 5 și 6).
Ghidul conține recomandări practice care să ajute societățile să își îndeplinească
obligațiile privind schimbul de date și include o descriere detaliată a următoarelor
procese:


preînregistrarea întârziată;



formarea unui SIEF;



schimbul de date pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu
(în cadrul unui SIEF) și potențialele litigii conexe privind schimbul de date;



schimbul de date pentru substanțele care nu beneficiază de un regim
tranzitoriu și potențialele litigii conexe privind schimbul de date;



transmiterea în comun obligatorie a datelor .

În fiecare capitol sunt furnizate figuri și exemple menite să ajute la descrierea și
explicarea fiecărui proces specific.
De asemenea, sunt oferite explicații specifice privind mecanismele de împărțire a
costurilor, protecția informațiilor comerciale confidențiale (ICC), normele în materie
de concurență și formele de cooperare, inclusiv consorțiile.

1.2.

Prezentare generală

Regulamentul REACH nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 stabilește un sistem
pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH) și instituie Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).

1.2.1. Obligația de înregistrare
Începând cu 1 iunie 2008, întreprinderile care produc substanțe chimice în UE3 sau

Rețineți că unele prevederi și recomandări care se aplică în mod egal atât substanțelor care beneficiază
de un regim tranzitoriu, cât și substanțelor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu nu se repetă, dar
se face trimitere la acestea.
2

Termenul „UE” folosit în acest document se referă la statele care aparțin Spațiului Economic European.
SEE este alcătuit din statele membre ale UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
3
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care importă astfel de substanțe în UE în cantități de cel puțin 1 tonă pe an au
obligația de a le înregistra în temeiul Regulamentului REACH. Obligativitatea
înregistrării se aplică, de asemenea, întreprinderilor care produc sau importă articole
ce conțin substanțe cu eliberare intenționată prezente în cantități de cel puțin 1 tonă
pe an. Înregistrarea implică transmiterea informațiilor relevante și disponibile privind
proprietățile intrinseci ale substanțelor, conform cerințelor stabilite în anexele
corespunzătoare ale Regulamentului REACH. În cazul substanțelor produse sau
importate în cantități de cel puțin 10 tone, trebuie să fie prezentat și un raport de
securitate chimică.
NB: Regulamentul REACH a introdus mecanisme și proceduri specifice care permit
întreprinderilor să facă schimb de informații existente înainte de a depune un dosar
de înregistrare, în vederea sporirii eficienței sistemului de înregistrare, reducerii
costurilor și limitării testelor efectuate pe animale vertebrate.

1.2.2. Substanțe care beneficiază de un regim
tranzitoriu și substanțe care nu beneficiază de
un regim tranzitoriu
Regulamentul stabilește proceduri diferite pentru înregistrarea și schimbul de date în
cazul substanțelor „existente” [„substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu”,
astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (3)] și în cazul substanțelor „noi” (așa
numitele „substanțe care nu beneficiază de un regim tranzitoriu”].
Substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu sunt substanțe care:


sunt incluse în Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse
pe piață (EINECS4) [articolul 3 alineatul (20) litera (a)] sau



au fost fabricate în oricare dintre actualele state membre ale UE, fără a fi
introduse pe piața din UE/SEE de către producător sau importator cu 15 ani
înainte ca REACH să intre în vigoare5 (adică în perioada care începe la 31 mai
1992 și se încheie la 31 mai 2007) [articolul 3 alineatul (20) litera(b)], cu
condiția ca producătorul sau importatorul să aibă documentele justificative
care să ateste acest lucru, sau



au fost introduse pe piață în oricare dintre actualele state membre ale UE de
către producător sau importator înainte ca Regulamentul REACH să intre în
vigoare și se numesc substanțe „ex-polimer” (NPL). NPL este o substanță
considerată notificată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuță
din Directiva 67/548/CEE în versiunea modificată prin Directiva 79/831/CEE
(și, prin urmare, nu a trebuit să fie notificată în conformitate cu directiva
respectivă), dar care nu corespunde definiției unui polimer conform REACH. De
asemenea, producătorul sau importatorul trebuie să dețină documente
justificative că a introdus substanța pe piață, că substanța nu mai corespundea
definiției unui polimer și că substanța a fost introdusă pe piață de orice
producător sau importator între 18 septembrie 1981 și 31 octombrie 1993

lista a fost „înghețată” și nu se mai poate adăuga nicio substanță în ea. Lista completă a substanțelor
EINECS face parte din Inventarul CE accesibil pe site-ul ECHA, la adresa:
http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/ec-inventory.
4

Dacă substanța ar fi fost introdusă pe piață de producător sau importator, ea ar fi fost, în mod normal,
notificată în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, iar în acest caz, va fi considerată înregistrată.
5
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inclusiv.
Substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu pot fi definite în linii mari ca
substanțe „noi”. Acestea includ toate substanțele care nu corespund definiției unei
substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu, astfel cum este prevăzut la
articolul 3 alineatul (20) din Regulament.
Subliniem că „beneficierea de regim tranzitoriu” sau „ne-beneficierea de regim
tranzitoriu” nu este o caracteristică intrinsecă a unei anumite substanțe. Aceeași
substanță poate fi o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu pentru
societatea A, și în același timp o substanță care nu beneficiază de un regim
tranzitoriu pentru societatea B. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când
societatea B a produs și a introdus pe piață timp de 15 ani înainte de intrarea în
vigoare a Regulamentului REACH, o substanță care nu a fost inclusă în EINECS și nu
este o substanță care nu mai corespunde definiției unui polimer, în timp ce
societatea A a produs aceeași substanță timp de 15 ani înainte ca Regulamentul
REACH să intre în vigoare, a folosit substanța intermediară la locul de producere, dar
nu a introdus-o niciodată pe piața UE în perioada respectivă.
Pentru detalii suplimentare privind beneficierea sau nu de regim tranzitoriu al unei
substanțe, vă rugăm să consultați Ghidul pentru înregistrare disponibil în secțiunea
„Ghiduri” pe site-ul ECHA la http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach.

1.2.3. Regimul tranzitoriu pentru înregistrare
În temeiul articolului 23, substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu care
fac obiectul unei preînregistrări (întârziate) pot beneficia de termene-limită de
înregistrare prelungite. Cu toate acestea, înregistrarea este obligatorie înainte de
sfârșitul termenului de înregistrare (prelungit) (vezi figura 2 de la punctul 3.1.2).
Substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu și care sunt produse sau
importate în cantități de cel puțin 1 tonă pe an nu pot beneficia de termene de
înregistrare prelungite și trebuie să fie înregistrate de societate înainte ca aceasta să
înceapă activitățile. Același lucru este valabil și în cazul substanțelor care beneficiază
de un regim tranzitoriu și care nu au făcut obiectul unei preînregistrări.

1.2.4. Preînregistrarea și preînregistrarea întârziată
În conformitate cu articolul 23, pentru a beneficia de termene de înregistrare
prelungite, fiecare solicitant potențial al înregistrării unei substanțe care beneficiază
de un regim tranzitoriu, produse sau importate în cantități de cel puțin 1 tonă pe an
trebuie să „preînregistreze” substanța etapizată în cauză. Perioada de preînregistrare
a fost cuprinsă între 1 iunie 2008 și 1 decembrie 2008.

NB: Fără preînregistrare, substanțele trebuie să fie înregistrate înainte ca acestea să
fie produse sau importate în Uniunea Europeană sau introduse pe piața UE și nu pot
beneficia de termenele-limită de înregistrare prelungite.

Regulamentul REACH prevede o dispoziție specială care permite persoanelor juridice
care produc sau importă pentru prima dată substanțe care beneficiază de un regim
tranzitoriu în cantități de cel puțin 1 tonă (de către persoana juridică în cauză) după
1 decembrie 2008 să poată beneficia de prelungirea termenelor-limită de
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înregistrare. Aceste societăți pot utiliza opțiunea „preînregistrare întârziată” și pot
transmite la ECHA informațiile privind preînregistrarea în conformitate cu condițiile
stipulate la articolul 28 alineatul (6) din Regulamentul REACH. Pentru mai multe
detalii privind opțiunea de preînregistrare întârziată și în special cine poate beneficia
de aceasta, vă rugăm să consultați subcapitolul 3.1.
Ca și în cazul preînregistrării, preînregistrarea întârziată se efectuează prin
intermediul sistemului REACH-IT gestionat de ECHA. Pentru detalii tehnice, vă rugăm
să consultați ghidul integrat chiar în aplicația REACH-IT.
Pentru fiecare substanță preînregistrată, este creată o pagină pre-SIEF dedicată, cu
scopul de a grupa solicitanții preînregistrării și de a facilita formarea unui SIEF. În
mod similar, solicitanții preînregistrării întârziate sunt incluși în orice pagină pre-SIEF
existentă.
După 1 ianuarie 2009, lista tuturor substanțelor preînregistrate de societăți înainte
de 1 decembrie 2008 a fost publicată pe site-ul ECHA, împreună cu primul termen
avut în vedere pentru înregistrare pentru fiecare substanță de pe listă. Lista este
disponibilă pe site-ul ECHA la http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/preregistered-substances. Aceasta conține, de asemenea, denumirile și alți identificatori
ai substanțelor pe care solicitanții preînregistrării le-au indicat ca fiind substanțe
înrudite6.

1.2.5. Solicitarea de informații care precedă
înregistrarea
Obligația de a solicita informații se aplică în cazul substanțelor care nu beneficiază de
un regim tranzitoriu și al celor care beneficiază de un regim tranzitoriu care nu au
fost preînregistrate de un potențial solicitant al înregistrării și care nu pot beneficia
de opțiunea „preînregistrare întârziată”. Procesul de solicitare de informații
presupune ca solicitanții potențiali ai înregistrării să solicite informații de la ECHA
referitoare la depunerea anterioară a unei înregistrări pentru aceeași substanță.
Astfel se garantează realizarea schimbului de date între părțile implicate, cu
respectarea cerinței de transmitere în comun a datelor, în conformitate cu articolele
11 și 19.

1.2.6. Forumurile pentru schimbul de informații
despre substanțe (SIEF)
Articolul 29 din Regulamentul REACH prevede constituirea unui SIEF pentru a face
schimb de informații între producătorii și importatorii aceleiași substanțe „care
beneficiază de un regim tranzitoriu”, precum și pentru a permite participarea
deținătorilor de date (de exemplu, utilizatorii din aval) și a altor părți interesate în
vederea prevenirii repetării testelor, în special a testelor efectuate pe animale
vertebrate.
În conformitate cu articolul 29 alineatul (2), obiectivele SIEF sunt:
1. de a facilita, în scopul înregistrării, schimbul de date, și

Substanțele înrudite sunt substanțe care pot fi utilizate pentru (Q)SAR, pentru grupare (sau o abordare
pe categorii) și extrapolare (Regulamentul REACH, anexa XI; punctele 1.3 și 1.5)
6

19
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2. de a cădea de acord cu privire la clasificarea și etichetarea substanțelor în
discuție; ca regulă generală, va exista un SIEF pentru fiecare substanță
care beneficiază de un regim tranzitoriu.
Într-o primă etapă, solicitanții preînregistrării substanțelor cu același identificator
trebuie să stabilească dacă substanța lor este identică în vederea schimbului de date
și a transmiterii în comun. Acest lucru trebuie făcut pe baza unor criterii stabilite în
Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP. După
ce se ajunge la un acord privind caracterul identic al substanței, se formează SIEFul. Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați capitolele 3.1 și 3.2.
Alte părți interesate (cum ar fi producătorii și importatorii de substanțe în cantități
de cel mult o tonă, utilizatorii din aval și părțile terțe 7 - denumite în continuare
„deținători de date”) care dețin informații privind substanța ce figurează pe listă pot
apoi, în mod voluntar:
1. să se înregistreze în REACH-IT
2. să fie introduși în pagina pre-SIEF
3. să notifice faptul că și ei dețin informații relevante.
Orice solicitant al înregistrării unei substanțe identice care și-a înregistrat
substanțele înainte de termenul prelungit de înregistrare este membru obligatoriu al
SIEF (indiferent dacă acesta este sau nu inclus în pagina pre-SIEF). Solicitanții
înregistrării aceleiași substanțe care beneficiază de regim tranzitoriu care se
înregistrează oricând după solicitarea de informații sunt de asemenea membri ai
SIEF și trebuie să-și îndeplinească obligațiile legate de schimbul de date și de
transmiterea în comun [articolul 23 alineatul (3) și articolul 29 alineatul (1)].
Solicitanții preînregistrării în cadrul unui SIEF sunt liberi să înceapă să se organizeze
așa cum cred de cuviință pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul
Regulamentului REACH. Ei pot utiliza forme diferite de cooperare pentru a realiza
acest lucru, inclusiv crearea unui „consorțiu” pentru a-și îndeplini obligațiile privind
schimbul de date și/sau alte obiective conform Regulamentului REACH. De
asemenea, este posibil ca un SIEF să fie alcătuit din cel puțin un consorțiu și dintr-un
număr de părți independente. Pentru mai multe informații despre posibilele forme și
exemple de cooperare, vă rugăm să consultați capitolul 8 din prezentul ghid.

1.2.7. Transmiterea datelor în comun
Solicitanții potențiali ai înregistrării au obligația de a se organiza pentru a transmite
în comun informații privind substanțele care sunt considerate identice (după
principiul „o substanță = o înregistrare”).
Conform articolului 11 alineatul (1) și articolului 19 alineatul (1), mai mulți solicitanți
ai înregistrării aceleiași substanțe, indiferent dacă beneficiază sau nu de un regim
tranzitoriu, trebuie:

Aici sunt incluse societățile care dețin informații privind clasificarea și etichetarea care nu pot fi obligate
să se alăture unui SIEF, dar care pot fi dispuse să facă schimb de astfel de informații. Pentru mai multe
informații, vă rugăm să consultați „Ghidul introductiv privind Regulamentul CLP”, disponibil la
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach. În plus, și societățile din afara UE se pot
alătura unui SIEF în calitate de deținători de informații atunci când sunt dispuse să furnizeze și să facă
schimb de informații relevante.
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1. să își dea acordul solicitantului înregistrării care va transmite primul părți
comune din dosar;
2. să transmită în comun informațiile privind proprietățile intrinseci ale
substanței în dosarul de înregistrare conform cerințelor stabilite la articolul
10.
În plus, solicitanții potențiali ai înregistrării pot decide să transmită în comun o parte
din raportul de securitate chimică (RSC) sau întregul raport 8 și să fie de acord ca
indicațiile de utilizare în condiții de siguranță să facă parte din această transmitere în
comun.
NB: În situațiile în care societățile decid să transmită separat o parte (părți) a (ale)
informațiilor sau toate informațiile care se transmit în comun (neparticipare) prin alți
co-solicitanți ai înregistrării [în conformitate cu articolul 11 alineatul (3)], dosarul lor
va fi identificat de ECHA pentru stabilirea priorității la verificarea de conformitate în
temeiul articolului 41 alineatul (5) litera (a).
Datorită specificității situației (în ceea ce privește cerințele de informații reduse), din
motive practice, solicitanții înregistrării substanțelor utilizate doar ca intermediare
pot să practice o transmitere în comun paralelă doar pentru substanțele intermediare
(pentru informații mai detaliate, consultați subcapitolul 6.2).

Pentru mai multe informații despre transmiterea în comun a întregului raport de securitate chimică RSC
sau a unei părți din raport, consultați manualele despre întocmirea dosarelor REACH și CLP, disponibile pe
site-ul ECHA la adresa http://echa.europa.eu/manuals.
8
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Stabilirea identității substanței pentru
substanțele care beneficiază de un
regim tranzitoriu ȘI pentru substanțele
care nu beneficiază de un regim
tranzitoriu
Grup de solicitanți ai înregistrării
aceleiași substanțe
Desemnarea
solicitantului principal al
înregistrării*
(articolul 11/ articolul 19)

Organizarea schimbului de date
Acord cu privire la C&E

Întocmirea dosarului de
către co-solicitanții
înregistrării

Transmiterea dosarului comun
de către solicitantul principal* al
înregistrării care acționează în
numele tuturor co-solicitanților
înregistrării

Da

Criteriile pentru
transmiterea separată?

Nu

Transmiterea separată - dosarul de
membru

Dosarul membrului

A- informații despre întreprindere
B- informații despre transmiterea
separată, împreună cu justificarea
[articolul 11 alineatul (3)]: ICC; cost
disproporționat; sau dezacorduri privind
selecția
C- informații opționale

A- informații despre
întreprindere
C- informații opționale

Dosarul solicitantului principal
A-informații despre întreprindere
B- informații comune obligatorii
privind proprietățile intrinseci +
C&E
C- informații opționale

Transmiterea în comun - „o substanță, o înregistrare”

*Desemnarea formală a unui solicitant principal al înregistrării poate avea loc, de asemenea, după pregătirea dosarului (în orice caz
înainte de transmitere). Se recomandă, totuși, să se numească un solicitant principal al înregistrării cât mai repede posibil

Figura 1: Prezentare generală a procesului de transmitere în comun a
datelor
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1.2.8. Conflicte legate de schimbul de date
Regulamentul REACH prevede proceduri care pot fi urmate în cazurile în care
solicitanții înregistrării nu ajung la un acord privind schimbul de informații.
Articolul 27 stabilește normele cu privire la dezacordul în ceea ce privește
informațiile referitoare la substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu, iar
articolul 30 stabilește normele cu privire la dezacordul în ceea ce privește informațiile
referitoare la substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu.
Procedurile privind conflictele urmează anumite etape și grafice (pentru informații
detaliate, consultați subcapitolele 3.4 și 4.9). Acestea pot fi gestionate fără asistență
juridică și în mod gratuit.

1.3.

Principiile esențiale pentru schimbul de date și
transmiterea în comun

În temeiul Regulamentului REACH, solicitanții înregistrării și/sau solicitanții potențiali
ai înregistrării au obligația să depună toate eforturile pentru a se asigura că acele
costuri privind schimbul de informații necesare pentru înregistrare sunt stabilite în
mod corect, transparent și nediscriminatoriu. În acest sens, Titlul III din
Regulamentului REACH stabilește dispoziții specifice pentru substanțele care
beneficiază de un regim tranzitoriu și pentru substanțele care nu beneficiază de un
regim tranzitoriu. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/09 privind
transmiterea în comun și schimbul de date9 (care a intrat în vigoare la 26 ianuarie
2016, denumit în continuare „Regulamentul de punere în aplicare”) stabilește regulile
pentru asigurarea unei implementări eficiente a obligațiilor deja existente privind
schimbul de date și transmiterea în comun.
Obligația de a depune toate eforturile se aplică tuturor informațiilor solicitate, fie că se
referă la date care implică testarea pe animale vertebrate, fie că se referă la alte date
care nu implică testarea pe animale vertebrate, sau la condițiile de acces la
transmiterea în comun. Articolul 25 prevede că testarea pe animale se va realiza
numai ca ultimă soluție.
Părțile au obligația de a împărți costul informațiilor pe care trebuie să le transmită.
Acest lucru se aplică și costurilor administrative. Dacă o parte are deja date valabile
pentru un anumit punct final, acea parte nu va trebui să plătească din nou pentru
datele respective.
Toate părțile trebuie să-și îndeplinească în timp util obligațiile legate de schimbul de
date. Solicitanții potențiali ai înregistrării sunt încurajați să aștepte o perioadă
rezonabilă de timp pentru activitățile privind schimbul de date înainte de înregistrare.
Întrucât activitățile privind schimbul de date se desfășoară în afara REACH-IT,
societăților li se recomandă să înregistreze atent orice comunicare cu o altă parte,
deoarece aceste informații pot fi solicitate de ECHA în contextul unui conflict privind
schimbul de date sau de autoritățile naționale competente în scopul aplicării legii.

Regulamentul (CE) nr. 2016/9 al Comisiei privind transmiterea în comun și schimbul de date în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), OJ L 3, 6.1.2016,
p.41.
9
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În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare, co-solicitanții înregistrării
trebuie să dispună de dovezi detaliate privind costurile apărute în legătură cu
schimbul de date. În absența acestor dovezi detaliate, părțile trebuie să depună toate
eforturile pentru a aduna dovezile sau a face cea mai bună aproximare a acestor
costuri.
Taxele și veniturile care rezultă din activitățile privind schimbul de date trebuie să
urmeze principiul „lipsei scopului lucrativ” și să servească doar pentru a acoperi
nevoile de buget pentru întocmirea și păstrarea dosarelor de înregistrare
În conformitate cu REACH, ECHA a stabilit proceduri pentru sprijinirea soluționării
conflictelor privind schimbul de date. Procedurile de soluționare a conflictelor privind
schimbul de date trebuie folosite în ultimă instanță, adică numai după ce au fost
depuse toate eforturile și au fost epuizate toate argumentele posibile, iar negocierile
au eșuat.
Un solicitant potențial al înregistrării care inițiază la ECHA o procedură în cazul unui
conflict privind schimbul de date trebuie să demonstreze eforturile făcute de toate
părțile implicate pentru a ajunge la un acord și trebuie să furnizeze documentele
justificative corespunzătoare.
Până la soluționarea unui conflict privind schimbul de date, ECHA încurajează toate
părțile să continue să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord.
În cazul unui conflict privind schimbul de date, decizia ECHA se va lua pe baza unei
evaluări a eforturilor fiecărei părți de a ajunge la un acord privind schimbul de date și
costurile acestuia în mod corect, transparent și nediscriminatoriu. Un solicitant
potențial al înregistrării se poate aștepta la o decizie favorabilă din partea ECHA cu
condiția ca, din informațiile disponibile, să reiasă în mod clar că acesta a depus toate
eforturile pentru a ajunge la un acord înainte de a contacta ECHA.
Pe lângă obligațiile privind schimbul de date, solicitanții înregistrării aceleiași
substanțe, care beneficiază sau nu de un regim tranzitoriu, trebuie să-și
îndeplinească, de asemenea, obligația de transmitere în comun a datelor specificată în
articolele 11 sau 19 din Regulamentul REACH. Solicitanții înregistrării și/sau solicitanții
potențiali ai înregistrării au obligația să depună toate eforturile pentru a se asigura că
acele costuri pentru transmiterea în comun sunt stabilite, de asemenea, în mod
corect, transparent și nediscriminatoriu.

1.4.

Linkuri către alte ghiduri și documente tehnice
REACH

Solicitanții potențiali ai înregistrării și deținătorii de date sunt încurajați să ia în
considerare și alte documente relevante de orientare, în special Ghidul pentru
înregistrare.
Cel mai important fapt este ca potențialii solicitanți ai înregistrării trebuie să consulte
cu atenție Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și
CLP, pentru a determina identitatea substanței lor.
Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice oferă detalii
despre modalitatea de îndeplinire a cerințelor de informare privind proprietățile
intrinseci ale substanțelor, inclusiv modul de obținere și evaluare a informațiilor
disponibile din surse care includ baze de date accesibile publicului (de asemenea,
prin extrapolare și prin alte metode care nu implică testarea, prin metode de testare
in vitro și date privind antecedentele la oameni) și factori speciali care afectează
cerințele de informare și strategiile de testare. În plus, Partea F din cel de-al doilea
document oferă îndrumări metodologice detaliate privind modul de completare a
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unui raport de securitate chimică (RSC).
Obligațiile utilizatorilor din aval sunt abordate în Ghidul pentru utilizatorii din aval.
Toate aceste documente de orientare ale ECHA sunt disponibile în secțiunea
„Asistență” a site-ului ECHA la: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

NB: Au fost elaborate alte documente mai tehnice pentru a sprijini solicitanții
potențiali ai înregistrării să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu
Regulamentul REACH: Întrebări și Răspunsuri (de exemplu, privind solicitarea de
informații despre schimbul de date și conflictele conexe etc; sunt disponibile la
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas), iar Manualele (sunt disponibile la
http://echa.europa.eu/manuals). Mai mult, în cadrul REACH-IT se oferă asistență în
sprijinul utilizatorului.

1.5.

Link către Regulamentul CLP și ghidurile conexe

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP ) nu conține dispoziții privind schimbul de
date. Cu toate acestea, producătorii, importatorii și utilizatorii din aval care nu sunt
supuși înregistrării în temeiul REACH, dar care dețin informații privind pericolele și
clasificarea substanței, pot contribui ca deținători de date în procesul SIEF-ului.
Acest lucru este explicat mai detaliat în Ghidul introductiv privind Regulamentul CLP
disponibil la: http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-onclp.

1.6.

Link către BPR și ghidurile conexe

Conform articolului 63 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012,
privind produsele biocide, solicitanții „fac toate eforturile necesare pentru a ajunge la
un acord [cu deținătorii de date] privind rezultatele testelor sau studiilor solicitate de
viitorul solicitant al înregistrării” și „compensațiile pentru punerea în comun a datelor
se stabilesc în mod echitabil, transparent și nediscriminatoriu, luând în considerare
orientările stabilite de Agenție”. Prin urmare, o parte din acest ghid se aplică
transferului de date în temeiul BPR. Anexa 4 oferă o privire generală asupra
punctelor relevante din acest ghid care se aplică (în întregime sau parțial) scopurilor
BPR. Rețineți că prevederile din Regulamentul de punere în aplicare (definit la
subcapitolul 2.5) nu se aplică în scopul BPR.
Pe site-ul ECHA sunt disponibile, de asemenea, o serie de ghiduri practice privind
schimbul de date, în special cu referire la BPR, la adresa
http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides.
Orice date care au fost transmise în temeiul Directivei CE 98/8 sau al Regulamentului
528/2012 referitor la introducerea pe piață a produselor biocide pot fi solicitate
pentru schimbul de date în scopul înregistrării substanței în temeiul Regulamentului
REACH.
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CADRUL JURIDIC: DISPOZIȚII JURIDICE
RELEVANTE
2.1.

Schimbul de date și evitarea testelor inutile

Normele privind schimbul de date și evitarea testării inutile sunt prevăzute la Titlul
III și în articolele 40 alineatul (3) litera (e) și articolul 53 din Regulamentul REACH,
care trebuie interpretate în sensul considerentelor (33), (49) și (54) din Regulament.
În conformitate cu articolul 25 alineatul (1), obiectivul acestor norme este de a evita
testarea pe animale vertebrate, care trebuie să se efectueze numai în ultimă
instanță, și de a limita duplicarea altor teste. Ca regulă generală, Regulamentul
REACH impune schimbul de informații pe baza unei compensări echitabile. Cu toate
acestea, în conformitate cu articolul 25 alineatul (3), la 12 ani de la data prezentării
de rezumate și de rezumate detaliate ale unor studii în cadrul unei înregistrări,
aceste date pot fi folosite, fără compensare, numai în scopul înregistrării de către un
alt producător sau importator.
Articolul 25 alineatul (2) definește domeniul de aplicare a obligației privind schimbul
de date în funcție de tipul de date care trebuie să facă obiectul schimbului. Această
obligație se aplică datelor și informațiilor tehnice legate de proprietățile intrinseci ale
substanțelor. Cu toate acestea, normele UE în domeniul concurenței trebuie să fie
respectate de solicitanții potențiali ai înregistrării. Prin urmare, articolul stipulează că
informațiile privind comportamentul de piață al solicitanților înregistrării, în special în
ceea ce privește capacitățile de producție, volumul de producție sau de vânzări,
volumul importurilor sau cotele de piață, nu trebuie să facă obiectul schimbului.
Acest lucru este menit să prevină practicile concertate sau crearea de condiții
favorabile abuzurilor de poziție dominantă.
După experiența primelor două termene limită de înregistrare, s-a introdus
Regulamentul de punere în aplicare (intrat în vigoare la 26 ianuarie 2016) pentru a
răspunde nevoii de asigurare a unei implementări integrale a prevederilor schimbului
de date stipulate în REACH. Astfel cum se prevede la considerentele 2 și 3 din
Regulamentul de punere în aplicare, s-a recunoscut că trebuie promovate bunele
practici de administrare și stabilite anumite reguli pentru ca sistemul de schimb de
date să funcționeze eficient.

2.2.

Schimbul de date și transmiterea în comun

După cum se specifică în considerentul 33 din REACH, „ar trebui să se prevadă
transmiterea în comun și schimbul de informații în vederea îmbunătățirii eficienței
sistemului de înregistrare, a reducerii costurilor și a reducerii testelor pe animalele
vertebrate”.
Pentru a permite schimbul de date de testare și, astfel, pentru a evita testările inutile
și pentru a reduce costurile, dacă este posibil, înregistrările trebuie prezentate în
comun, în conformitate cu normele privind transmiterea în comun (articolele 11 și 19
din Regulamentul REACH).
Prin urmare, articolul 11 impune obligația ca solicitanții potențiali ai înregistrării
aceleiași substanțe să transmită datele în comun și enumeră situațiile în care este
posibilă prezentarea separată a unor părți din transmiterea comună de date, cu o
justificare corespunzătoare. Articolul 19 stabilește dispoziții similare pentru
intermediarii izolați.
Principiul „o substanță, o înregistrare” se aplică indiferent dacă substanța beneficiază
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sau nu de un regim tranzitoriu. Toți solicitanții sau solicitanții potențiali ai
înregistrării aceleiași substanțe trebuie să facă parte din aceeași transmitere în
comun a datelor10.
NB: Prin urmare, obligațiile privind transmiterea în comun a datelor au un impact
asupra activităților de schimb de date desfășurate cu solicitanții ulteriori ai
înregistrării, în special în raport cu datele conținute în dosarele deja depuse de
solicitanții anteriori ai înregistrării.

2.3.

Solicitarea de informații, (pre)înregistrarea
(întârziată) și schimbul de date

În vreme ce articolul 25 prevede principiul evitării testării inutile, capitolele 2 și 3 din
același Titlu III din REACH introduc mecanisme specifice pentru realizarea schimbului
de informații între solicitanții înregistrării. Aceste mecanisme diferă în funcție de
statutul substanței.
Normele pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu și cele
pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu care nu au fost
preînregistrate sunt specificate în Titlul III capitolul 2 (articolele 26 și 27).
Articolul 26 reglementează procesul de solicitare de informații după cum urmează:
articolul 26 alineatul (1) – formularea solicitării de informații către ECHA și informațiile
care urmează să fie transmise;
articolul 26 alineatul (2) – comunicarea din partea ECHA în cazul în care substanțele
nu au fost înregistrate anterior;
articolul 26 alineatul (3) – comunicarea din partea ECHA a numelui și a adresei de
contact ale solicitantului (solicitanților) anterior (anteriori) al (ai) înregistrării, precum
și cu privire la cerințele existente de date, în cazul substanțelor care au fost
înregistrate cu mai puțin de 12 ani în urmă;
articolul 26 alineatul (4) – comunicarea din partea ECHA în cazul în care mai mulți
solicitanți potențiali ai înregistrării au cerut informații cu privire la aceeași substanță.
Articolul 27 organizează procesul schimbului de date după cum urmează:
articolul 27 alineatul (1) – solicitantul potențial al înregistrării solicită informații de la
solicitantul (solicitanții) anterior (anteriori) al (ai) înregistrării;
articolul 27 alineatul (2) – obligația ambelor părți de a depune toate eforturile
necesare pentru a se ajunge la un acord;
articolul 27 alineatul (3) – obligația de a depune toate eforturile pentru a împărți
costurile în mod corect, transparent și nediscriminatoriu;
articolul 27 alineatul (4) – în cazul unui acord, comunicarea informațiilor între

Din motive practice, în cazul substanțelor folosite doar ca intermediare, numai solicitanților înregistrării
li se permite din punct de vedere tehnic să prezinte o transmitere în comun paralelă în acest scop;
consultați subcapitolul 6.2. Cu toate acestea, ori de câte ori este posibil, se va crea numai o singură
transmitere în comun, indiferent de utilizarea substanței.
10
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solicitanții anteriori ai înregistrării și solicitanții potențiali ai acesteia;
articolul 27 alineatul (5) – în cazul în care nu se ajunge la un acord, comunicarea cu
ECHA;
articolul 27 alineatul (6) – decizia luată de ECHA în ceea ce privește intenția de a
acorda sau nu solicitantului potențial al înregistrării permisiunea de a face trimitere la
informațiile prezentate de solicitantul anterior în dosarul său de înregistrare;
articolul 27 alineatul (7) – atacarea potențială a unei decizii a ECHA în conformitate cu
articolul 27 alineatul (6);
articolul 27 alineatul (8) – prelungirea cu o perioadă de patru luni a perioadei de
așteptare, la cererea solicitantului anterior al înregistrării [articolul 27 alineatul (4) și
articolul 27 alineatul (6)].
Normele pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu [conform
definiției stipulate la articolul 3 alineatul (20)] sunt prezentate la Titlul III, Capitolul 3
din Regulamentul REACH.
Articolul 28 descrie preînregistrarea substanțelor care beneficiază de un regim
tranzitoriu. Dispozițiile relevante sunt după cum urmează:
articolul 28 alineatul (1) – depunerea unui dosar de preînregistrare la ECHA;
articolul 28 alineatul (2) – intervalul de preînregistrare;
articolul 28 alineatul (3) – nu există o prelungire a termenului de înregistrare dacă nu
se face preînregistrarea;
articolul 28 alineatul (4) – publicarea unei liste a substanțelor preînregistrate care
cuprinde denumirile substanțelor, inclusiv numerele EINECS și CAS ale acestora și alți
identificatori ai substanțelor pe care solicitanții preînregistrării le-au indicat ca fiind
substanțe conexe, precum și primul termen avut în vedere pentru înregistrare;
articolul 28 alineatul (6) – perioada de preînregistrare întârziată pentru primul
producător sau importator al substanței;
articolul 28 alineatul (7) – transmiterea informațiilor privind substanțele
preînregistrate de către deținătorii acestora.
Articolul 29 structurează prevederile pentru formarea (și funcționarea) Forumurilor
pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF), după cum urmează:
articolul 29 alineatul (1) – membrii SIEF;
articolul 29 alineatul (2) – scopul fiecărui SIEF;
articolul 29 alineatul (3) – abordare generală – obligațiile membrilor.
Articolul 30 structurează dispozițiile privind procesul schimbului de date cu privire la
substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu care implică date de testare și
care necesită acordul între membrii SIEF, după cum urmează:
articolul 30 alineatul (1) – analiza deficitului de informații de către membrii SIEF
înainte de efectuarea testelor – obligația de a răspunde unei cereri în termen de o
lună;
articolul 30 alineatul (2) – decizia Agenției de desemnare a membrului care trebuie să
efectueze testul în cazul în care nu se ajunge la niciun acord între membrii SIEF;
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articolul 30 alineatul (3) – procesul referitor la conflictele privind schimbul de date, în
cazul în care proprietarul unui studiu efectuat pe animale vertebrate refuză să facă
dovada costurilor studiului sau a studiului în sine.
În cazul în care conflictul privind schimbul de date are loc înainte ca proprietarul
studiului să depună dosarul de înregistrare, Agenția poate lua decizia de a împiedica
înregistrarea de către proprietarul studiului și de a solicita membrilor SIEF să repete
testarea în circumstanțe specifice dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile prevăzute
la articolul 30 alineatul (3).
În orice caz, în situația în care într-un dosar de înregistrare a fost introdusă deja o
informație care implică teste efectuate pe animale vertebrate, ECHA va permite părții
care a depus toate eforturile pentru obținerea unui acord să facă trimiteri la
informațiile cuprinse în dosarul de înregistrare al solicitantului (solicitanților)
anterior(i) al (ai) înregistrării;
Articolul 30 alineatul (4) – procedura privind refuzul de a furniza studiile care nu
implică teste pe animale vertebrate;
Articolul 30 alineatul (5) – atacarea unei decizii a ECHA în conformitate cu Articolul
30(2) și (3);
Articolul 30 alineatul (6) - penalități date de MS EA în conformitate cu legea națională
aplicabilă.

2.4.

Schimbul de date ca rezultat al deciziilor de evaluare
a dosarului

Articolul 53 stabilește obligația de a face schimb de date ca rezultat al deciziilor de
evaluare a dosarului în scopul înregistrării. Decizia luată de Agenție în conformitate
cu articolul 53 alineatul (1) este foarte similară cu decizia luată de Agenție în
conformitate cu articolul 30 alineatul (2), care hotărăște care sunt părțile unui SIEF
care trebuie să efectueze un test:
articolul 53 alineatul (1) – decizia Agenției de a desemna partea care trebuie să
efectueze un test dacă nu se ajunge la un acord între solicitanții înregistrării și/sau
utilizatorii din aval;
articolul 53 alineatul (2) – împărțirea costurilor în cazul în care testul este efectuat de
un solicitant al înregistrării/un utilizator din aval;
articolul 53 alineatul (3) – furnizarea unui exemplar al raportului complet al studiului
de către solicitantul înregistrării sau de către utilizatorul din aval care efectuează
testul;
articolul 53 alineatul (4) – reclamațiile privind remunerația.

2.5.

Aplicarea efectivă a prevederilor REACH privind
transmiterea în comun a datelor și schimbul de date

Regulamentul de punere în aplicare stabilește sarcinile și obligațiile specifice ale
părților cu privire la acorduri când se solicită schimbul de date conform REACH.
Acesta subliniază mai ales nevoia de a împărți într-un mod transparent costurile
legate atât de cerințele administrative, cât și de cele privind informațiile și numai
între acei solicitanți ai înregistrării pentru care aceste costuri sunt relevante.
Clarifică, de asemenea, elementele obligatorii care trebuie incluse în toate acordurile.
Regulamentul de punere în aplicare clarifică în continuare rolul ECHA în asigurarea
implementării eficiente a principiului „o substanță, o înregistrare” și faptul că toți
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solicitanții înregistrării aceleiași substanțe fac parte din aceeași înregistrare în
comun.
Articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare definește obiectul Regulamentului:
stabilirea sarcinilor și obligațiilor părților care trebuie să facă schimb de informații
conform Regulamentului REACH.
Articolul 2 stabilește regulile pentru asigurarea transparenței în procesul de schimb
de date:


articolul 2 alineatul (1) - acordul privind schimbul de date și elementele pe
care acesta trebuie să le cuprindă;



articolul 2 alineatul (2) - posibilitatea ca acordurile existente să renunțe la
obligația de clasificare și dreptul noilor solicitanți potențiali ai înregistrării de
a-l solicita;



articolul 2 alineatul (3) - obligația de a face dovada costului și a restituirii
acestuia anual și de a păstra documentele justificative timp de cel puțin 12
ani.

Articolul 3 susține principiul „o substanță, o înregistrare”:


articolul 3 alineatul (1) - rolul ECHA în a garanta că toți solicitanții înregistrării
aceleiași substanțe fac parte din aceeași înregistrare;



articolul 3 alineatul (2) - rolul ECHA în a garanta că transmiterea ulterioară de
informații de către solicitanții înregistrării care au fost acceptați de ECHA în
contextul conflictului privind schimbul de date pentru a se face trimitere la
informațiile deja transmise, face parte din transmiterea în comun;



articolul 3 alineatul (3) - dreptul unui solicitant al înregistrării care nu trebuie
să facă schimb de teste pe animale vertebrate să transmită separat o parte
sau toate informațiile care trebuie transmise în comun (neparticipare);
obligația de a informa toți solicitanții anteriori ai înregistrării (și ECHA în caz
de neînțelegeri cu solicitanții anteriori ai înregistrării) în caz de transmitere
separată a unei părți sau a tuturor informațiilor.

Articolul 4 stabilește regulile pentru asigurarea corectitudinii și nediscriminării:


articolul 4 alineatul (1) - condiția ca fiecare solicitant al înregistrării să fie
obligat să împartă numai costurile relevante în cazul lui se aplică și pentru
costurile administrative;



articolul 4 alineatul (2) - aplicarea modelelor de împărțire a costurilor și
viitorilor solicitanți ai înregistrării și necesitatea de a lua în calcul costurile
rezultate din deciziile de evaluare a substanței potențiale; factorii care se vor
lua în calcul la stabilirea modelului de împărțire a costurilor care va fi inclus în
acordul privind schimbul de date; clarificarea faptului că acele costuri
rezultate din stabilirea identității substanței nu trebuie să facă obiectul
împărțirii costurilor între solicitanții anteriori și potențiali ai înregistrării;



articolul 4 alineatul (3) în caz de dezacord cu privire la modelul de împărțire a
costurilor, acestea se vor plăti în părți egale;



articolul 4 alineatul (4) - se vor prevedea mecanisme de rambursare și factorii
care trebuie avuți în vedere;



articolul 4 alineatul (5) - renunțarea potențială la mecanismul de rambursare
și dreptul solicitanților potențiali ai înregistrării de a-l solicita;



articolul 4 alineatul (6) - obligațiile de schimb de date legate de deciziile
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evaluării substanțelor pentru oricare solicitant al înregistrării care își încetează
activitatea.
Articolul 5 prevede că în cazul conflictelor legate de schimbul de date și în temeiul
articolelor REACH relevante, ECHA trebuie să ia în considerare respectarea de către
toate părțile a prevederile articolelor relevante din Regulamentul de punere în
aplicare.

2.6.

Regulile de concurență

Pe lângă respectarea dispozițiilor Regulamentului REACH, solicitanții potențiali ai
înregistrării trebuie să garanteze că respectă și alte norme și reglementări aplicabile.
Acest lucru se aplică, în special, regulilor de concurență, prevăzute la considerentul
48 și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentului REACH, care se referă la
noțiunea de restricționare a anumitor comportamente de piață.
Considerentul 48 specifică: „prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere
aplicării depline și complete a regulilor comunitare de concurență”.
Articolul 25 alineatul (2) menționează că „(…) solicitanții înregistrării se abțin de la
schimbul de informații cu privire la comportamentul lor pe piață, în special în ceea ce
privește capacitățile de producție, volumul de vânzări sau de producție, volumul
importurilor sau cotele de piață”.
Așa cum s-a arătat în capitolul 7 din prezentul ghid, cele mai relevante dispoziții în
contextul Regulamentului REACH și al schimbului de informații sunt articolele 101 și
102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care interzice
acordurile și practicile care restricționează concurența și interzice societăților care
dețin o poziție dominantă pe piață să abuzeze de acea poziție. Pentru mai multe
detalii, vă rugăm să consultați textul juridic disponibil pe site-ul EUR-Lex la
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

3.

SCHIMBUL DE DATE PENTRU SUBSTANȚELE CARE
BENEFICIAZĂ DE UN REGIM TRANZITORIU
3.1.

Preînregistrare întârziată

După etapa de preînregistrare care s-a încheiat la 1 decembrie 200811,
preînregistrarea întârziată este procesul prin care primii producători și importatori de
„substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu” sau producătorii/importatori de
articole cu eliberare intenționată trebuie să transmită la ECHA un set de informații
pentru a beneficia de termenele prelungite de înregistrare 12 prevăzute la articolul 23
din Regulamentul REACH. Acest lucru se aplică în funcție de condițiile specifice
stabilite la articolul 28 alineatul (7) și numai pentru cei care intenționează să se
înregistreze pentru intervalul cantitativ unde nu a expirat încă respectivul termen

Croația, care a devenit membră a Uniunii Europene la 1 iulie 2013, a beneficiat de o perioadă specială
de preînregistrare pentru substanțele ei, care beneficiază de un regim tranzitoriu care s-a încheiat la 1
ianuarie 2014. Informații suplimentare sunt disponibile la http://echa.europa.eu/en/croatia.
11

Pentru mai multe informații privind definirea termenului prelungit de înregistrare, vă rugăm să
consultați „Întrebări și răspunsuri privind preînregistrarea” din secțiunea „Asistență” de pe pagina de
internet a ECHA la: http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.
12
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prelungit de înregistrare.
Această secțiune a ghidului oferă informații suplimentare privind procesul de
preînregistrare întârziată pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu.

3.1.1. Primii producători sau importatori ai unei
substanțe
Un prim producător sau importator al unei substanțe este un producător sau
importator care produce sau importă pentru prima dată o substanță pe piața
europeană13 în cantități de cel puțin 1 tonă după 1 decembrie 2008.
Primul producător/importator poate beneficia de perioadele de tranziție [în
conformitate cu prevederile articolului 28 alineatul (6)] dacă efectuează o
preînregistrare (întârziată) la cel târziu șase luni de la producerea sau importul
substanței care depășește pragul de o tonă, sau cu cel puțin 12 luni înainte de
termenul-limită relevant pentru înregistrare stabilit la articolul 23 din înregistrarea în
sensul REACH.
Prin urmare, pentru substanțele care trebuie să fie înregistrate până la 31 mai 2018,
cererile de preînregistrare întârziată pot fi depuse de primii producători sau
importatori ai unei substanțe până la 1 iunie 201714.

NB: Societățile care produc sau importă substanțe pentru care s-a aplicat primul și al
doilea termen de înregistrare (30 noiembrie 2010 și 31 mai 2013) nu pot beneficia
de preînregistrarea întârziată și trebuie să treacă printr-un proces de solicitare de
informații înainte de a dobândi dreptul de a produce sau importa pe piața europeană
(vezi capitolul 4).

Fiecare persoană juridică care trebuie să înregistreze o substanță care beneficiază de
un regim tranzitoriu după 1 iunie 2008 poate efectua o preînregistrare întârziată a
substanței respective până la data de 31 mai 2017. Aceste persoane juridice pot
include:
● primii producători și importatori de substanțe care beneficiază de un regim
tranzitoriu, individual sau în preparate, în cantități între 1 și 100 tone pe an, inclusiv
intermediarii;
● primii producători și importatori de articole care conțin substanțe cu eliberare
intenționată în condiții normale sau previzibile de utilizare și prezente în articolele
respective în cantități între 1 și 100 tone pe an;
● „reprezentanți unici” ai producătorilor din afara UE a (ale) căror substanță
(substanțe) este/sunt importată(e) pentru prima dată în cantități între 1 și 100 tone
pe an.
Reprezentanții unici sunt persoane juridice desemnate de producătorii din afara UE
pentru îndeplinirea obligațiilor importatorilor. Doar persoanele fizice sau juridice: (i)

În acest context, piața europeană este privită ca Spațiul Economic European, compus din cele 28 de
state membre ale UE, plus Norvegia, Liechtenstein și Islanda.
13

14 Termenul

limită din 2018 vizează substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu fabricate sau
importate în cantități anuale mai mici de 100 de tone, care nu sunt cancerigene, mutagene sau toxice
pentru reproducere (CMR) din categoria 1A sau 1B.
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care sunt stabilite în UE și (ii) care dispun de suficientă experiență în manipularea
practică a substanțelor și de informații referitoare la acestea pot fi numite
reprezentanți unici (articolul 8). Când un reprezentant unic este numit pentru una sau
mai multe substanțe, el devine responsabil pentru volumul acestei (acestor) substanțe
fabricate de acest producător din afara UE și importate în UE. Pentru mai multe detalii
despre rolurile și obligațiile reprezentantului unic, vă rugăm să consultați Ghidul
pentru înregistrare.

NB: Atunci când o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu este produsă,
importată sau utilizată în producerea unui articol de către mai multe persoane
juridice din UE care fac parte din aceeași societate, fiecare persoană juridică trebuie
să efectueze o preînregistrate întârziată separată. Locurile de producție care nu au
personalitate juridică separată nu sunt obligate să efectueze o preînregistrare
individuală întârziată, deoarece obligația de înregistrare trebuie să fie îndeplinită de
către persoana juridică căreia îi aparțin. Un reprezentant unic poate reprezenta mai
mulți producători ai unei substanțe date din afara UE, dar trebuie să se
(pre)înregistreze separat pentru fiecare persoană juridică pe care o reprezintă.

Pentru mai multe detalii privind definiția persoanei juridice și identitatea persoanei
care este responsabilă pentru înregistrare, vă rugăm să consultați Ghidul pentru
înregistrare disponibil la secțiunea „Asistență” de pe site-ul ECHA.
Producătorii și importatorii de substanțe în cantități de cel mult 1 tonă pe an
Producătorii și importatorii de substanțe etapizate sau producătorii și importatorii de
articole care conțin substanțe etapizate în cantități de cel mult 1 tonă pe an nu
trebuie să efectueze o (pre)înregistrare (întârziată). Cu toate acestea, ei pot decide
să efectueze o preînregistrare întârziată pe baza intenției lor de a produce sau
importa substanța în cantități de cel puțin 1 tonă în viitor.

NB: Societățile care depășesc pragul de 1 tonă după 1 decembrie 2008 au încă
dreptul de a efectua o preînregistrare întârziată în termen de 6 luni de la prima
producție, primul import sau prima utilizare a substanței în cantități între 1 și 100
tone pe an și nu mai târziu de data de 31 mai 2017. Pentru a realiza acest lucru, ei
trebuie să transmită informațiile relevante către ECHA (după cum este stabilit în
articolele 23 și 28 alineatul (6) – vezi mai sus).

3.1.2. Este obligatorie preînregistrarea întârziată a
substanțelor care beneficiază de un regim
tranzitoriu?
Preînregistrarea (întârziată) este obligatorie numai în cazul în care societățile
intenționează să beneficieze de termene prelungite de înregistrare. Și substanțele
care beneficiază de un regim tranzitoriu se pot înregistra imediat, dar în acest caz
trebuie trimisă o solicitare de informații și urmat procesul descris la capitolul 4.
Ca regulă generală, obligația de a înregistra substanțele care beneficiază de un
regim tranzitoriu se aplică cu începere de la 1 iunie 2008, cu excepția cazului în care
aceste substanțe au fost preînregistrate înainte de expirarea termenului de
preînregistrare de 1 decembrie 2008 sau dacă au beneficiat de o preînregistrare
întârziată înainte de termenul relevant pentru preînregistrarea întârziată descris la
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punctul 3.1.1.
Producția, introducerea pe piață și utilizarea acestor substanțe în intervalul cuprins
între 1 decembrie 2008 și data de suspendare a activităților pot face obiectul unor
sancțiuni în conformitate cu legislația internă. De asemenea, aceasta înseamnă că
utilizările din aval ale substanțelor pot fi în pericol.

3.1.3. Avantajele preînregistrării (întârziate)

Preînregistrarea (și, prin urmare, preînregistrarea întârziată) permite solicitanților
potențiali ai înregistrării să beneficieze de termene de înregistrare prelungite. Mai
exact:
1. În funcție de cantitatea și de proprietățile intrinseci ale substanței,
preînregistrarea (întârziată) permite producătorilor și importatorilor să
continue producția, importul și utilizarea substanțelor etapizate până la
termenele de înregistrare prelungite (conform Figurii 2).
Preînregistrarea

Data intrării în vigoare a
REACH

CMR ≥ 1 tonă
Foarte toxic pentru organismele
acvatice (R50/53) ≥ 100 de tone
Regim-tranzitoriu≥ 1 000 de tone
Regim-tranzitoriu 100 - 1 000 de tone
Regim-tranzitoriu
1 - 100 de tone

1 iunie
2008
1 decembrie
1 iunie
2007
2008

30 noiembrie
2010

31 mai
2013

31 mai
2018

Figura 2: Termene prelungite de înregistrare
După această dată, introducerea pe piață a acestor substanțe fără înregistrare ar fi
posibilă numai în cazul în care producătorul sau importatorul ar opri producția sau
importul înainte de termenul de înregistrare15.
2. De asemenea, preînregistrarea (întârziată) oferă societăților timp
suplimentar pentru a organiza colectarea și selectarea datelor disponibile,
schimbul de date existente și generarea informațiilor lipsă solicitate de

Conform celor discutate în CA/99/2010 (rev.3), obligația de înregistrare nu se aplică producătorilor sau
importatorilor care au produs sau importat substanțe preînregistrate înainte de termenul de înregistrare și
au încetat aceste activități și acționează doar ca furnizori ai acestor substanțe după termenul de
înregistrare.
15
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Regulamentul REACH, astfel cum se descrie în acest capitol și la capitolul
6.
În cazul în care în care un prim producător sau importator nu poate efectua o
preînregistrare întârziată (între 1 iunie 2017 și 1 iunie 2018), acesta:


nu poate iniția activitățile de producție/import care implică substanța și trebuie
să se înregistreze înainte de a produce sau importa;



trebuie să solicite informații, și, în consecință, să își îndeplinească obligațiile de
schimb de date și de transmitere în comun a acestora (acolo unde este cazul);



poate iniția activitățile de producție/import care implică substanța numai cu un
minimum de trei săptămâni de la termenul-limită de depunere a dosarului de
înregistrare, cu excepția cazului în care primește o indicație contrară din partea
ECHA.

Pentru detalii suplimentare, consultați capitolul 4 din prezentul ghid.

35

36

Ghid privind schimbul de date
Versiunea 3.1 – ianuarie 2017

Substanțe care
beneficiază de un regim
tranzitoriu
articolul 3 definiție
Revizuiți informațiile
disponibile
(de exemplu identitatea și
volumul substanței)

Producător/importator,
producătorul/importatorul
articolului
≥ 1 tpa?

Nu este nevoie de înregistrare/
preînregistrare
articolul 28 alineatul (6)

Nu

Da
Solicitantul potențial al
înregistrării

Informații transmise
1 iunie – 1 decembrie
2008

Nu

primulproducător/importator,
producătorul/importatorul
articolului ≥ 1 tpa (după 1
decembrie 2008)

Da

Da

< 6 luni după primul/prima import/
fabricare ≥ 1 tpa și > 12 luni
înainte de termenul prevăzut la
articolul.23

Nu

Nu poate beneficia de
regim tranzitoriu
articolul 23

Nu beneficiază de un regim tranzitoriu /
substanța care beneficiază de regim
tranzitoriu nu este preînregistrată (este
necesară înregistrarea imediată)

Nu

Preînregistrare





Identificator al substanței
Informații despre întreprindere
Termenul de înregistrare /
interval cantitativ
Identitatea substanțelor pentru
extrapolare (opțional)

Da

prima dată M/I poate
decide să preînregistreze
cu întârziere
[articolul28 alineatul (6)]

ECHA

Figura 3: Opțiunea de preînregistrare întârziată pentru substanțele care
beneficiază de un regim tranzitoriu
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3.1.4. Există o obligație de a înregistra substanțele
preînregistrate?
Preînregistrarea, inclusiv preînregistrarea întârziată, nu trebuie să fie urmată de
înregistrare, dacă, de exemplu, potențialul solicitant al înregistrării decide, înainte de
termenul de înregistrare, să nu mai producă sau să importe substanța ori în cazul în
care cantitatea fabricată sau importată scade sub 1 tonă pe an înainte de respectivul
termen.
Cu toate acestea, solicitantul preînregistrării trebuie să țină cont de faptul că toți
solicitanții potențiali ai înregistrării dețin obligații privind schimbul de date în
conformitate cu articolul 29 alineatul (3): „Membrii unui SIEF furnizează celorlalți
membri studiile existente, răspund la cererile de informații venite din partea altor
membri, identifică împreună necesitatea de efectuare a unor studii suplimentare (…) și
iau măsuri pentru efectuarea unor asemenea studii”. Acest lucru înseamnă că ceilalți
membri ai SIEF pot solicita informații în scopul înregistrării și, în cazul în care
solicitanții preînregistrării sunt în posesia unor astfel de informații, aceștia vor
trebuie să le pună la dispoziția celorlalți în conformitate cu articolul 30 din
Regulamentul REACH16.

3.1.5. Cum se efectuează o preînregistrare întârziată
a unei substanțe?
Preînregistrarea unei substanțe se face atunci când societatea transmite electronic
ECHA informațiile necesare privind substanța respectivă. Mai multe detalii și
instrucțiuni despre REACH-IT se găsesc chiar în aplicație.

NB: Informațiile obținute din preînregistrare pot fi modificate/actualizate la o dată
ulterioară, cu excepția identificatorilor substanței. Pentru mai multe detalii, vă rugăm
să consultați „Întrebări frecvente despre REACH-IT” de pe site-ul ECHA la
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.

Începând cu un an înainte de ultimul termen de înregistrare, adică din 31 mai 2017,
preînregistrarea întârziată nu se va mai putea realiza. Societățile care trebuie să
înregistreze substanțe după această dată vor trebui să transmită o solicitare de
informații și nu o preînregistrare (întârziată).

3.1.6. Stabilirea identificatorilor în scopul
preînregistrării
Ori de câte ori trebuie să fie înregistrată aceeași substanță de unul sau mai mulți
producători sau importatori, se aplică prevederile articolului 11 (sau ale articolului 19
pentru intermediarii izolați) din Regulamentul REACH și anumite date trebuie să fie
transmise în comun. Ceea ce este important, principiul „o substanță - o înregistrare”
se aplică atât substanțelor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu, cât și
substanțelor care beneficiază de un astfel de regim (pentru mai multe informații,

O societate care pre-înregistrează o substanță ce beneficiază de un regim tranzitoriu își poate dezactiva
în orice moment rolul în pagina pre-SIEF. Cu toate acestea, este important să rețineți faptul că obligațiile
privind schimbul de date se mențin. Detalii tehnice se găsesc în Manualele referitoare la întocmirea
dosarelor REACH și CLP, disponibile la http://echa.europa.eu/manuals.
16
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vezi figura 1 și subcapitolul 6.1 ).
În cazul substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu, acesta se aplică
tuturor producătorilor și importatorilor, indiferent dacă aceștia s-au preînregistrat
sau dacă au decis să se înregistreze fără preînregistrare.
Stabilirea numărului de producători sau importatori care produc sau importă aceeași
substanță este un proces care se desfășoară în două etape:
● într-o primă etapă, producătorii și importatorii trebuie să stabilească identificatorii
numerici corecți sub care intenționează să efectueze o preînregistrare întârziată sau o
înregistrare a substanței.
● în a doua etapă, solicitanții potențiali ai înregistrării care au efectuat o
preînregistrare întârziată a substanței sub același identificator trebuie să stabilească
dacă substanța lor este aceeași în scopul formării SIEF și al transmiterii în comun de
date și să verifice dacă substanța nu a fost, de asemenea, preînregistrată (întârziat)
sau dacă este înregistrată sub alți identificatori. Această etapă se încheie printr-un
acord privind caracterul identic al substanței pentru toți solicitanții potențiali ai
înregistrării și prin stabilirea unui SIEF. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să
consultați fișa informativă „Formarea unui SIEF și schimbul de date” disponibilă pe
site-ul ECHA la http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing.
Identificatorii substanțelor corespund adesea unei intrări existente EINECS sau CAS
sau unor identificatori numerici similari, însă există, de asemenea, cazuri în care o
intrare EINECS acoperă mai multe substanțe sau în care mai multe intrări EINECS
pot corespunde uneia și aceleiași substanțe în sensul REACH. Există, de asemenea,
substanțe etapizate pentru care nu există intrări EINECS-CAS sau identificatori
numerici [în cazuri speciale legate de articolul 3 alineatul (20) literele (b) și (c)].
Acest lucru poate declanșa scindarea sau fuzionarea pre-SIEF-ului. În acest caz, vă
sfătuim să informați ECHA (și să vă asigurați că documentația pentru luarea deciziilor
este disponibilă pentru autorități).
Informațiile solicitate de Regulamentul REACH în scopul preînregistrării nu includ
informații privind compoziția substanței. Prin urmare, exactitatea identificatorilor
utilizați în scopul preînregistrării este esențială pentru a facilita etapele următoare
ale schimbului de date. Regulamentul REACH impune solicitanților preînregistrării să
prezinte identificatori pentru substanțe (de exemplu, numărul EINECS, numărul
CAS).

NB: Întrucât prima etapă în stabilirea caracterului identic este preînregistrarea sub
identificatorul (identificatorii) corect (corecți), se recomandă cu fermitate ca
societățile să citească cu atenție Ghidul pentru identificarea și denumirea
substanțelor conform REACH și CLP înainte de a transmite informații în contextul
preînregistrării întârziate, deoarece acesta oferă orientări privind modul în care poate
fi stabilită identitatea substanței pe baza compoziției și/sau a chimiei substanței.

Obiectivul Ghidului pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și
CLP este acela de a oferi orientări producătorilor și importatorilor în ceea ce privește
identificarea și înregistrarea identității unei substanțe în contextul Regulamentului
REACH. Documentul oferă orientări privind modalitatea de denumire a substanței. De
asemenea, acesta furnizează orientări tehnice cu privire la cazurile în care
substanțele pot fi considerate ca fiind aceleași în sensul REACH. Identificarea
substanțelor echivalente este importantă pentru schimbul de date și pentru
depunerea în comun a datelor, în special în procesul preînregistrărilor și al formării
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SIEF pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu și, de asemenea,
pentru solicitările de informații din articolul 26 privind substanțele care nu
beneficiază de un regim tranzitoriu.
Regulamentul REACH nu acordă posibilitatea de a înregistra substanțe diferite în
cadrul aceleiași transmiteri în comun.

3.1.7. Stabilirea primului termen avut în vedere
pentru înregistrare și a intervalului cantitativ
pentru pre-înregistrarea (întârziată)
Cererea de înregistrare este declanșată de volumul (cantitatea anuală a) substanței
produse sau importate (sau prezente într-un articol, dacă este cazul). În timpul
perioadei de preînregistrare, fiecare solicitant potențial al înregistrării a trebuit să
indice termenul de înregistrare și intervalul cantitativ avut în vedere. Cu toate
acestea, până la urmă termenul relevant de înregistrare și obligațiile se vor stabili în
funcție de cantitatea reală de producție și/sau import. În funcție de volum, se vor
stabili, de asemenea, informațiile care trebuie să fie prezentate în dosarul de
înregistrare. Ghidul pentru înregistrare descrie modul în care acest lucru trebuie să
fie calculat pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu și pentru
substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu, ca atare sau în preparate ori
articole17.
Preînregistrarea întârziată se poate totuși realiza până la data de 31 mai 2017 pentru
substanțele produse sau importate în volume de până la 100 tone pe an.

3.1.8. Lista substanțelor preînregistrate
Pe baza informațiilor transmise de solicitanții potențiali ai înregistrării, ECHA a
publicat pe site-ul său internet o listă a tuturor substanțelor preînregistrate.
Pentru fiecare substanță, lista menționează denumirea acesteia, inclusiv numărul
EINECS/CE și CAS, dacă sunt disponibile, alături de alți identificatori, precum și
primul termen avut în vedere pentru înregistrare. Lista publicată de ECHA nu indică
identitatea solicitanților potențiali ai înregistrării.
Unele substanțe au fost preînregistrate și nu li s-a atribuit anterior un număr CE (sau
un solicitant al preînregistrării nu a indicat numărul CE atribuit în prezent). Prin
urmare, REACH-IT a alocat automat un identificator numeric, așa-numitul „număr de
listă”, substanțelor pentru care nu este dat niciun număr anterior CE al unei intrări
de către persoana juridică care depune „dosarul” în cauză (o preînregistrare, o
informare sau o înregistrare). Formatul numerelor de listă este similar cu cel al unui
număr CE.
De exemplu, numărul 6xx-xxx-x sau 8xx-xxx-x este alocat în cazul când s-a oferit
numai numărul de înregistrare CAS și 9xx-xxx-x în cazul în care nu s-a furnizat
niciun număr de înregistrare CAS sau niciun alt identificator numeric (adică numai
denumirea substanței chimice).
Aceste numere de listă nu au statut juridic și nu pot fi considerate ca numere CE
valabile și autorizate legal. Prin urmare, acestea sunt considerate doar identificatori

Trebuie subliniat că în cazul în care tonajul depășește pragul de 100 tone pe an, solicitantul înregistrării
nu poate beneficia de perioada de tranziție acordată de preînregistrare pentru ultimul termen de
înregistrare.
17
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„tehnici” pentru a simplifica prelucrarea dosarelor (informări, înregistrări sau altele).
Prin urmare, până când ECHA efectuează identificarea substanței, acele numere de
listă nu trebuie să fie utilizate în altă documentație decât corespondența dintre ECHA
și solicitantul înregistrării, adică nu în fișa cu date de securitate. Într-adevăr, marea
majoritate a numerelor de listă nu au fost verificate din punct de vedere al
corectitudinii, valabilității sau respectării convențiilor menționate în Ghidul pentru
identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP.
Echipa ECHA de identificare a substanțelor poate atribui de asemenea un număr de
listă substanțelor în urma unei solicitări de informații (în acest caz formatul este 7xxxxx-x) - acest număr este atribuit substanțelor validate de ECHA cărora nu li se
poate atribui niciun număr oficial. Toate celelalte numere CE (adică cele publicate în
JO) sunt oficiale și pot fi utilizate în continuare de solicitanții înregistrării:
2xx-xxx-x
EINECS (Inventarul european al substanțelor chimice existente
introduse pe piață)
3xx-xxx-x

EINECS

4xx-xxx-x

ELINCS (Lista europeană a substanțelor chimice notificate)

5xx-xxx-x

NLP (ex-polimeri)

Mai multe informații sunt disponibile la adresa:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registeredsubstances/information.
În urma publicării listei, „deținătorii de date”, astfel cum sunt definiți la punctul
3.2.3.2 de mai jos, pot dori să împărtășească informațiile pe care le au la dispoziție.
Ei pot face acest lucru prin aderarea la un pre-SIEF pentru substanța respectivă și
prin indicarea datelor care sunt disponibile către ceilalți solicitanți ai preînregistrării.
Instrucțiuni tehnice și asistență sunt disponibile chiar în aplicația REACH-IT.

NB: Deținătorii de date au obligația de a prezenta în REACH-IT informații în legătură
cu substanțele preînregistrate cât mai devreme posibil după 1 ianuarie 2009.
Regulamentul REACH nu prevede nicio obligație pentru deținătorul de date de a
notifica ECHA cu privire la disponibilitatea de a se alătura unui SIEF în vederea
schimbului de date. Dacă deținătorii de date doresc să facă schimb de informații,
este totuși foarte recomandat că aceștia să se identifice cât mai curând posibil după
publicarea listei substanțelor preînregistrate pentru a facilita procesul de schimb de
date. Cu cât deținătorii anteriori de date își indică interesul mai devreme, cu atât mai
probabil va fi ca solicitanții potențiali ai înregistrării să poată face schimb de date
relevante provenite de la deținătorii acestor informații în timp util, înainte de
întocmirea dosarului de înregistrare.
Prin urmare, în scopul schimbului de date, deținătorii de date se pot identifica și se
pot alătura unui SIEF chiar și după ce a fost depusă o transmitere în comun.
REACH-IT oferă posibilitatea de a descrie suplimentar datele deținute de către
posesorii acestor informații, în special cele privind forma exactă a substanței care a
fost testată, astfel încât ceilalți membri ai SIEF să poată identifica mai bine relevanța
studiului. Acordând în același timp atenția cuvenită posibilelor chestiuni legate de
ICC care ar putea fi declanșate de acest lucru, deținătorii de date sunt încurajați să
utilizeze această posibilitate, dacă este cazul.
Cererea depusă de utilizatorii din aval ai substanțelor care beneficiază de un
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regim tranzitoriu care nu apar pe lista substanțelor (pre)înregistrate
Publicarea listei substanțelor preînregistrate oferă, de asemenea, posibilitatea ca
utilizatorii din aval să verifice dacă toate substanțele de care au nevoie în procesele
proprii sunt menționate în listă și dacă cel puțin o persoană juridică din UE și-a
exprimat intenția de a le înregistra.

NB: Utilizatorii din aval care verifică lista substanțelor preînregistrate nu pot avea
niciodată certitudinea că substanțele prezente pe lista substanțelor preînregistrate au
fost preînregistrate de furnizorul curent sau că furnizorul le va înregistra în cele din
urmă. Prin urmare, producătorii și importatorii sunt încurajați să comunice
utilizatorilor din aval cât mai curând posibil intenția de a înregistra substanța.
De asemenea, utilizatorii din aval sunt încurajați să își contacteze furnizorii cât mai
curând posibil pentru a afla intențiile acestora și, dacă este necesar, să caute surse
pentru viitoare alternative de aprovizionare.

De asemenea, utilizatorii din aval sunt sfătuiți să consulte lista substanțelor
înregistrate înainte de a contacta Biroul de asistență ECHA, în cazul în care
substanțele lor lipsesc de pe listă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați
Ghidul pentru utilizatorii din aval.

3.2.

Formarea Forumului pentru schimbul de informații
despre substanțe (SIEF)

REACH prevede formarea de „forumuri pentru schimbul de informații despre
substanțe” (SIEF-uri) pentru a face schimb de date între producătorii și importatorii
de substanțe preînregistrate, precum și pentru a permite utilizatorilor din aval și
altor părți interesate (deținători de date) care posedă informații relevante (și care
sunt dispuși să le pună la dispoziție în schimbul unor compensări echitabile) să facă
schimb de aceste informații cu solicitanții potențiali ai înregistrării.
Acest subcapitol menționează identitatea membrilor unui SIEF, drepturile și
îndatoririle lor, precum și modul în care se formează un SIEF și perioada aferentă.
Regulamentul REACH cuprinde dispoziții referitoare la desemnarea unui solicitant
principal al înregistrării în scopul unei transmiteri în comun [articolul 11 alineatul
(1)]. Desemnarea solicitantului principal al înregistrării, precum și a conducerii SIEF,
reprezintă responsabilitatea membrilor SIEF.
Vă rugăm să rețineți faptul că formarea SIEF este o responsabilitate care revine
industriei.

3.2.1. Pagina pre-SIEF și informațiile disponibile
Atunci când un solicitant potențial al înregistrării pre-înregistrează o substanță
corespunzătoare unei intrări EINECS (sau altor identificatori) și este primul care face
acest lucru, REACH-IT declanșează crearea unei pagini web dedicate (pre-SIEF). În
acest moment, pagina respectivă poate fi vizualizată numai de solicitantul
(solicitanții) potențial (potențiali) al (ai) înregistrării substanței respective sau, în caz
de extrapolare, de solicitantul (solicitanții) potențial (potențiali) al (ai) înregistrării
substanțelor înrudite structural (în vederea schimbului reciproc de date de contact).
Mai multe pre-SIEF-uri pot funcționa în paralel, chiar dacă vizează aceeași substanță.
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Este posibil ca acest lucru să nu fie adus imediat la cunoștința membrilor acestor
pre-SIEF-uri. Prin urmare, solicitanții potențiali ai înregistrării sunt sfătuiți să
revizuiască intrările în lista de preînregistrare și să evalueze relevanța acestora
pentru activitățile proprii, întrucât formarea unui singur SIEF se poate realiza, de
asemenea, prin utilizarea facilității de extrapolare prevăzute de către REACH-IT.
Într-adevăr, REACH-IT permite solicitantului (solicitanților) potențial (potențiali) al
(ai) înregistrării să indice faptul că extrapolarea este posibilă între substanțe înrudite
structural.
Ulterior, aceștia pot ajunge la concluzia că dețin aceeași substanță și pot fuziona
într-un singur SIEF. În mod similar, membrii unui (pre-)SIEF pot concluziona, de
asemenea, că substanțele lor nu au un caracter identic (prin urmare, ele nu
corespund în mod sistematic identificatorilor din pre-SIEF). În acest caz, este posibil
ca aceștia să fie nevoiți să scindeze SIEF-ul pentru a reflecta diferențierea
substanțelor.
Pagina afișează următoarele informații:
-

identificarea substanței (denumire, CAS, număr CE);

-

intrarea corespunzătoare în EINECS, adică denumirea IUPAC sau descrierea
substanței;

-

numerele EINECS și CAS;

-

detaliile individuale ale solicitantului (solicitanților) potențial (potențiali) al (ai)
înregistrării, și anume:
o

o

identitatea și informațiile de contact printr-un fișier .xml (sau cele ale
reprezentantului terț dacă a ales să nu divulge denumirea societății
pentru această substanță);
intervalul cantitativ, statutul, rolul, numărul de preînregistrare și
termenul avut în vedere pentru înregistrare18;

-

numărul membrilor activi și inactivi ai pre-SIEF-ului;

-

dacă există un mediator la formarea SIEF-ului (și care este acest mediator);

-

celelalte substanțe în legătură cu care se poate face schimb de date
(extrapolare). Prin urmare, solicitanții preînregistrării pot vedea atât membrii
propriului pre-SIEF, cât și membrii pre-SIEF-urilor formate prin „extrapolare”.

Atunci când o altă persoană juridică pre-înregistrează ulterior o substanță cu același
identificator, aceasta se adaugă automat pe aceeași pagină web dedicată. Noul
solicitant potențial al înregistrării îi vede pe toți ceilalți solicitanți potențiali ai
înregistrării aceleiași19 substanțe.
NB: În cazul în care substanța a fost înregistrată între timp [de exemplu, în timp ce
un pre-solicitant al înregistrării se pregătește de înregistrare, o altă societate a
înregistrat deja substanța (adică după solicitarea de informații)], o funcție specifică
din REACH-IT permite obținerea informației pe numele solicitantului principal al
înregistrării care a creat un obiect al transmiterii în comun (OTC) în REACH-IT. În

18

informații vizibile doar pentru societatea interesată.

Oriunde se face trimitere la aceeași substanță în acest capitol, trimiterea se referă la o/niște
substanță/substanțe preînregistrată(e) cu același identificator. Acest lucru nu înseamnă că
substanța/substanțele respectivă(e) au în mod necesar un caracter identic în sensul formării și înregistrării
SIEF.
19
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acest caz, treceți la subcapitolul 3.3.
În acest stadiu, este deja posibil ca solicitanții potențiali ai înregistrării care au
preînregistrat substanța cu același identificator și care figurează pe aceeași pagină
web să se contacteze și să înceapă primele discuții, de exemplu privind identitatea
substanței și formarea SIEF-ului. Aceste discuții vor avea loc în afara REACH-IT în
forma care va fi cea mai potrivită pentru membrii SIEF-ului.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați fișa informativă „Formarea unui
SIEF și schimbul de date” disponibilă pe site-ul ECHA, la secțiunea Schimb de date,
la http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing.
De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că SIEF-ul dumneavoastră poate fi deja
activ (pentru mai multe informații, consultați punctul 3.3.7).

NB: În cazul în care nu există alți co-solicitanți ai înregistrării, iar solicitantul
potențial al înregistrării face înregistrarea separat, el va trebui să își actualizeze
dosarul de înregistrare dacă un alt solicitant potențial al înregistrării decide să
înregistreze aceeași substanță: aceștia vor trebui prima dată să-l identifice împreună
pe solicitantul principal al înregistrării care va crea JOS (vezi sub-punctele de mai
jos), după care să cadă de acord asupra conținutului dosarului de transmitere în
comun. Prin urmare, solicitanții existenți ai înregistrării trebuie să își actualizeze
dosarul ca parte a înregistrării transmiterii în comun (în calitate de solicitant principal
al înregistrării și în calitate de membri).

3.2.2. SIEF
Se va forma un SIEF pentru fiecare substanță preînregistrată atunci când discuția
privind caracterul identic confirmă faptul că membrii au într-adevăr aceeași
substanță și în momentul când au convenit asupra identificatorului chimic care să fie
utilizat. Este foarte important să se stabilească corect identitatea substanței cât mai
repede posibil, altfel pot rezulta pierderi financiare datorită eforturilor depuse în
activitățile de schimb de date pentru o substanță diferită.
Discuțiile despre identitatea substanței trebuie să conducă la întocmirea unei
documentații privind domeniul de aplicare al substanței [de exemplu, profilul de
identitate a substanței (SIP)] pe care co-solicitanții înregistrării decid să o
înregistreze în comun. Mai multe detalii despre conceptul de SIP sunt disponibile în
Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP. Acest
SIP poate fi rezultatul unui proces iterativ, în care informațiile noi pot determina
nevoia redefinirii acestora.
Rolurile, drepturile și obligațiile membrilor SIEF-ului diferă și sunt descrise la punctul
3.2.3.
După cum indică denumirea, SIEF-ul este un forum pentru schimbul de date și alte
informații privind o anumită substanță. Scopurile SIEF-ului sunt:


facilitarea, în scopul înregistrării, a schimbului de informații, evitându-se astfel
duplicarea testelor și



ajungerea la un acord cu privire la clasificarea și etichetarea substanței atunci
când există diferențe în această privință între solicitanții potențiali ai
înregistrării.

Membrii unui SIEF sunt liberi să se organizeze așa cum cred de cuviință pentru a-și
îndeplini sarcinile și obligațiile prevăzute de Regulamentul REACH, și anume pentru a
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face schimb de date, în special cele care implică testarea pe animale vertebrate.
Organizarea aplicată pentru cooperarea SIEF-ului poate fi utilizată, de asemenea,
pentru a transmite în comun informațiile relevante.
Alegerea formei de cooperare între membrii SIEF-ului se bazează pe principiul
libertății contractuale. Cu toate acestea, Regulamentul de punere în aplicare privind
transmiterea în comun a datelor și schimbul de date prevede includerea unor
probleme esențiale, indiferent de forma de cooperare, pentru a se asigura un proces
transparent, nediscriminatoriu și corect de schimb de date și împărțire a costurilor.
Aceste probleme sunt prezentate în următoarele subcapitole, iar mai detaliat la
capitolul 5.

NB: Chiar dacă formarea SIEF-ului are loc la un moment dat în timp, gestionarea
acestuia este un proces iterativ, cu aderarea continuă a unor membri noi. Conceptul
este mai bine clarificat la punctul 5.5.5. Pentru mai multe informații, vă rugăm să
consultați, de asemenea, capitolul 8 din acest ghid.

3.2.3. Membrii SIEF-ului
După cum se specifică la articolele 29 și 30, mai multe categorii de părți sunt
„membri” ai SIEF. Acestea sunt (1) „solicitanții potențiali ai înregistrării" și (2)
„deținătorii de date” (inclusiv utilizatori din aval și părțile terțe). Solicitanții
înregistrării care au înregistrat substanța mai devreme și toate părțile în
conformitate cu articolul 15 sunt, de asemenea, membri în cadrul unui SIEF.
Membrii SIEF pot decide să aibă „statut” diferit în cadrul SIEF-ului, în funcție de
nivelul lor dorit de implicare. Pot dori să conducă administrația SIEF-ului, să se
implice activ fără a conduce, să fie pasivi sau inactivi (de exemplu să se fi
preînregistrat, dar fără intenția de a se înregistra până în 2018).
Obligațiile solicitanților potențiali ai înregistrării și ale deținătorilor de date sunt
descrise mai jos.
3.2.3.1.

Solicitanții potențiali ai înregistrării

Solicitanții potențiali ai înregistrării sunt acele părți care au efectuat o preînregistrare
(întârziată) prin transmiterea de informații către ECHA, în conformitate cu articolul
28 alineatul (1) privind o anumită substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu.
Acestea pot fi:


producătorii și importatorii de substanțe care beneficiază de un regim
tranzitoriu care au preînregistrat (întârziat) acele substanțe;



producătorii și importatorii de articole care au preînregistrat (întârziat) acea
substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu cu eliberare intenționată din
articole;



reprezentanți unici ai producătorilor din afara UE care au preînregistrat
(întârziat) respectiva substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu.

Reprezentantul terț
Orice producător sau importator poate desemna un terț ca reprezentant pentru
anumite sarcini, de exemplu schimbul de date. Acest lucru se întâmplă de obicei
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atunci când o societate nu dorește să își dezvăluie interesul pentru o anumită
substanță, întrucât acest lucru poate da indicații concurenților despre secretele
comerciale sau de producție. Desemnarea unui terț ca reprezentant este o opțiune
pentru a păstra numele societății confidențial față de ceilalți membrii ai SIEF-ului în
timpul discuțiilor privind schimbul de date și transmiterea în comun. Desemnarea
unui terț ca reprezentant nu trebuie confundată cu posibilitatea de a păstra
confidențialitatea numelui solicitantului înregistrării în scopul diseminării [vezi
articolul 10 litera (a) punctul (xi)]. Cu toate acestea, desemnarea unui terț ca
reprezentant în scopul schimbului de date și transmiterii în comun poate fi considerat
factor de sprijin pentru a justifica tratamentul confidențial al numelui solicitantului
înregistrării în scopul diseminării. În cele din urmă, terțul desemnat ca reprezentant
nu trebuie confundat nici cu un reprezentant unic care este o entitate UE care
acționează în numele unui producător din afara UE și își asumă toate obligațiile de
reglementare ale importatorilor acoperite de înregistrarea reprezentantului unic.

NB: Ori de câte ori un producător sau importator consideră că informațiile care pot fi
schimbate în scopul schimbului de date sunt sensibile, poate fi desemnat un
reprezentant terț în momentul preînregistrării (întârziate). Societățile trebuie să fie
conștiente de faptul că datele de contact indicate în etapa de preînregistrare
(întârziată) vor fi disponibile tuturor solicitanților potențiali ai înregistrării substanței
(substanțelor) preînregistrate sub același identificator (în SIEF-ul dat), precum și
solicitanților potențiali ai înregistrării tuturor celorlalte substanțe pentru care a fost
indicată extrapolarea, cu excepția cazului în care a fost desemnat un reprezentant
terț.

Identitatea producătorului sau a importatorului care a desemnat un reprezentant terț
nu va fi comunicată de ECHA altor producători sau importatori.
În plus, un astfel de reprezentant poate reprezenta mai multe persoane juridice, dar
va apărea ca membru separat al SIEF-ului pentru fiecare persoană juridică pe care o
reprezintă.
Persoana juridică însărcinată cu nominalizarea unui reprezentant terț deține
responsabilitatea juridică deplină pentru respectarea obligațiilor în sensul
Regulamentului REACH.
NB: Producătorul sau importatorul rămâne, din punct de vedere juridic, solicitantul
înregistrării sau al preînregistrării. „Reprezentantul terț” nu trebuie confundat cu
„partea terță care deține informații” („deținătorii de date”), nici cu „reprezentantul
unic”.
3.2.3.2.

Deținătorii de date

Rețineți că Regulamentul REACH nu prevede ca deținătorii de date să aibă un rol
activ în a decide cu privire la studiile care să fie incluse în transmiterea în comun,
nici în ceea ce privește propunerile de clasificare și etichetare. Deținătorii de date pot
doar să furnizeze date membrilor activi (potențiali solicitanți de înregistrare) ai SIEFului și să ceară împărțirea costurilor pentru datele furnizate, acolo unde este cazul.
Datele de contact ale deținătorilor de date vor fi disponibile pe pagina pre-SIEF a
substanței și pot fi vizualizate de toți pre-solicitanții înregistrării. Deținătorii de date
nu vor primi acces efectiv la informațiile afișate pe paginile pre-SIEF-ului.
Orice persoană care deține informații relevante pentru o substanță care beneficiază
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de un regim tranzitoriu și care are dreptul să le partajeze se poate identifica și se
poate conecta la REACH-IT pentru a fi membru în cadrul SIEF-ului pentru substanța
respectivă, în măsura în care aceștia vor oferi informații altor membri ai SIEF-ului
care le solicită. Pot face acest lucru transmițând către ECHA informațiile enumerate
la articolul 28 alineatul (1), parțial sau în totalitate.
Printre deținătorii de date se pot număra:


producătorii și importatorii de substanțe care beneficiază de un regim
tranzitoriu, în cantități mai mici de 1 tonă pe an, care nu s-au preînregistrat.



utilizatorii din aval care pot fi în posesia unor astfel de date și, astfel, au o
contribuție însemnată la colectarea de date care trebuie utilizate pentru
înregistrare, eventual în ceea ce privește proprietățile intrinseci, dar în special
în legătură cu cuantificarea expunerii și estimarea riscurilor. Prin urmare,
utilizatori din aval trebuie să colaboreze cât de curând posibil în procesul de
schimb de date. În conformitate cu dispozițiile articolului 28 alineatul (7) din
Regulamentul REACH, utilizatorii din aval pot prezenta informații privind
substanțele preînregistrate, precum și orice alte informații relevante pentru
aceste substanțe, cu intenția de a deveni membru (deținător de date) al SIEFului corespunzător.
Informațiile provenite de la utilizatorii din aval pot ajuta solicitanții potențiali
ai înregistrării să omită anumite teste din motive legate de lipsa expunerii
(absența riscurilor, de exemplu, sau irelevanța tipului de test din cauza
absenței expunerii). Într-adevăr, omiterea în funcție de tipul de expunere este
fundamentală pentru a reduce necesitatea testării pe animale.

NB: Utilizatorii din aval sunt sfătuiți să stabilească contactul cu furnizorii lor și să
obțină informații cât mai rapid cu privire la formarea unui SIEF-ului corespunzător,
mai degrabă decât să aștepte să fie contactați de solicitanții potențiali ai înregistrării.
În mod special, atunci când utilizatorii din aval dețin informații valoroase privind
siguranța, inclusiv informații referitoare la pericol, utilizări, expunere și riscuri, se
recomandă că aceștia să își contacteze cât mai rapid furnizorii pentru a garanta
utilizarea cea mai bună a datelor pe care le dețin.



alți terți care dețin informații privind substanțele care beneficiază de un regim
tranzitoriu, cum ar fi:
o asociațiile comerciale sau industriale, grupurile sectoriale specifice și
consorțiile deja formate;
o organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), laboratoarele de cercetare,
universitățile, agențiile naționale sau internaționale;
o producătorii unei substanțe care nu sunt interesați să înregistreze o
substanță în temeiul Regulamentului REACH pentru că aceștia nu o produc și
nici nu o plasează pe piața europeană (de exemplu, un producător din afara
UE care nu exportă în UE).

Atunci când indică în sistemul REACH-IT substanțele preînregistrate în legătură cu
care dețin informații, deținătorii de date vor avea posibilitatea de a indica alte tipuri
de informații, în special cu privire la siguranță, cum ar fi datele referitoare la pericol
și informațiile privind utilizările. Dacă este cazul, aceștia își pot indica în mod util
intenția de a face schimb de date în scopul extrapolării. Pe pagina pre-SIEF (din
REACH-IT), deținătorul de date nu va vedea identitățile membrilor pre-SIEF, dar
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informațiile sale (datele de contact și datele disponibile) sunt vizibile pentru membrii
pre-SIEF, care trebuie să decidă ulterior dacă să îl contacteze.
Trebuie subliniat că Regulamentul REACH nu prevede ca deținătorii de date să aibă
un rol activ în luarea deciziilor cu privire la studiile care trebuie să fie incluse în
transmiterea în comun și în propunerile de clasificare și etichetare. Deținătorii de
date nu vor fi implicați în discuții pre-SIEF. Aceștia vor fi considerați membri ai SIEFului relevant după formarea acestuia.
Este posibil ca solicitanții potențiali ai înregistrării să înceapă investigarea
disponibilității datelor numai după ce este format SIEF-ul și atunci când au identificat
deficitele de informații (vezi capitolul 3.3 de mai jos). În orice caz, este posibil ca
solicitanții potențiali ai înregistrării să revizuiască mai întâi datele pe care le au în
posesie înainte de a contacta un deținător de date cu scopul principal de a soluționa
deficitele de informații. În acest stadiu, ei își pot lansa cererile pentru datele care
lipsesc (obligatorie dacă datele lipsă implică testarea pe animale vertebrate).
Solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să aibă în vedere faptul că pot exista mai
multe SIEF-uri care să corespundă intrării în lista substanțelor preînregistrate. Prin
urmare, cererile trebuie transmise tuturor deținătorilor de date care corespund
intrării în lista substanțelor preînregistrate și, eventual, celor de la o altă intrare dacă
SIEF-ul final este rezultatul unei fuziuni a mai multor substanțe preînregistrate.
Solicitanții potențiali ai înregistrării vor evalua ulterior relevanța utilizării datelor
aflate în posesia deținătorilor de date, luând în considerare relevanța, caracterul
adecvat și fiabilitatea. Acest lucru va necesita ca deținătorii acestor informații să
comunice informații privind identitatea substanței utilizate în generarea datelor de
testare pe care doresc să le împărtășească. Prin urmare, deținătorilor de date li se
recomandă, de asemenea, să consulte Ghidul pentru identificarea și denumirea
substanțelor conform REACH și CLP pentru datele pe care le dețin și pe care doresc
să le împărtășească în conformitate cu Regulamentul REACH.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați pagina pentru substanțe preînregistrate la http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pre-registeredsubstances.

NB: Deținătorii de date trebuie să cunoască identitatea substanței la care se referă
datele pe care le dețin pentru a le permite solicitanților potențiali ai înregistrării să
stabilească relevanța în raport cu substanța lor. Aceștia trebuie să consulte Ghidul
pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP pentru
determinarea identității substanței testate.

3.2.4. Formarea și funcționarea SIEF
Pentru a iniția și facilita discuțiile ulterioare preînregistrării și schimbul de informații,
un membru al SIEF se poate oferi voluntar să fie „mediator al formării SIEF” (SFF).
În acest caz, ei trebuie să se identifice prin intermediul paginii pre-SIEF. Dacă un
solicitant potențial al înregistrării dorește să ia inițiativa și să devină solicitantul
principal al înregistrării în cadrul SIEF-ului trebuie să acționeze și în calitate de SFF
sau în calitate de candidat la statutul de solicitant principal al preînregistrării în
cadrul pre-SIEF-ului. Cu toate acestea, asumarea responsabilității pentru întocmirea
lucrării este o responsabilitate care revine tuturor membrilor SIEF. Nu este automat
responsabilitatea solicitantului potențial principal al înregistrării să preia aceste
sarcini.
NB: Mediatorul formării SIEF-ului (SFF) nu beneficiază de o recunoaștere oficială în
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Regulamentul REACH, în timp ce rolul de solicitant principal al înregistrării este
obligatoriu și prevăzut în mod expres în Regulament. Funcția de mediator al SIEFului este voluntară și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, ceea ce
înseamnă că persoana juridică voluntară ia inițiativa de a-i contacta pe ceilalți în
cadrul pre-SIEF. În mod similar, SFF își poate revizui liber poziția în orice moment.
În vederea facilitării cooperării în cadrul SIEF-ului, membrii SIEF-ului pot decide de
asemenea să externalieze anumite sarcini și să angajeze de exemplu un
consultant20 pentru a-i ajuta în unele sarcini pregătitoare menționate mai jos.
În plus, în cazul în care SFF-ul actual nu își îndeplinește funcția în mod efectiv sau
încetinește/blochează procesul, membrii SIEF-ului îi pot solicita să renunțe la rol și
pot stabili un termen pentru răspuns. În cele din urmă, membri SIEF-ului sunt liberi
să lucreze fără cooperarea SFF-ului.

Mai multe informații tehnice se găsesc în cadrul REACH-IT, ca text de ajutor.
NB: Sfaturi practice pentru noile SIEF-uri se pot găsi la:
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/practical-advice-fornew-siefs. Acestea prezintă aspecte ale administrării SIEF-ului, ale schimbului de
date și ale împărțirii costurilor dintr-o perspectivă practică.
Formarea și funcționarea SIEF (impusă potențial de SFF) poate include oricare sau
toate dintre următoarele:


efectuarea unui studiu pentru a identifica solicitanții potențiali ai înregistrării
care au intenția clară de a se înregistra (deoarece pre-SIEF-urile pot cuprinde
societăți care nu doresc să își asume un rol activ) și intenționează să facă acest
lucru într-o perioadă dată de timp; membrul SIEF-ului poate fi întrebat despre
nivelul intenționat de participare în cadrul activităților SIEF-ului;



stabilirea modului și datei la care se va desemna un solicitant principal al
înregistrării (dacă acest lucru nu s-a făcut deja);



propunerea unei forme de cooperare între părți și a posibilelor reguli interne
(vezi capitolul 8), și anume dacă cooperarea trebuie limitată la obligațiile SIEFului (schimbul de date și clasificarea și etichetarea) sau dacă trebuie extinsă
pentru a acoperi alte obiective;



stabilirea unei metode de luare a deciziilor;



realizarea unei anchete cu privire la disponibilitatea rezultatelor studiului și la
identitatea celui care ar putea efectua lucrările tehnice necesare (fie unul,
câțiva sau toți solicitanții potențiali ai înregistrării, fie o terță parte
contractantă sau o combinație a celor două), de exemplu pregătirea unui
inventar al datelor disponibile în cadrul SIEF-ului;



identificarea deficitului de informații și a posibilității de completare a acestora
prin studii disponibile în afara SIEF (de exemplu efectuarea unui studiu de
specialitate, a unei analize de bazelor de date publice) sau prin metode altele
decât cele de testare (de exemplu in silico modelare) sau prin alternative la
testarea pe animale (metode in vitro / in chemico) sau, ca ultimă soluție, chiar
prin testarea pe animale.

„Lista de verificare pentru angajarea unui consultant” conține diferite recomandări și poate fi consultată
pe site-ul ECHA la http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group.
20
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canalizarea comunicării cu alte SIEF-uri, în cazul în care se aplică extrapolarea;



asigurarea unei intrări reușite a solicitanților (pre)înregistrării întârziate în
SIEF;



cooperarea cu solicitanții potențiali ai înregistrării care au solicitat informații
despre substanță.

De asemenea, trebuie avut în vedere că SIEF-ul poate fi deja activ și este posibil ca
discuțiile din etapa de formare a SIEF-ului să fi avut deja loc (pentru mai multe
informații, vezi punctul 3.3.7 ).

3.2.5. Înființarea SIEF-ului
Articolul 29 din Regulamentul REACH prevede că toți solicitanții potențiali ai
înregistrării și deținătorii de date pentru „aceeași” substanță care beneficiază de un
regim tranzitoriu trebuie să fie membri ai unui SIEF. Regulamentul REACH atribuie
membrilor SIEF-ului responsabilitatea pentru definirea „caracterului identic” al
substanței. De asemenea, Regulamentul nu prevede nicio etapă oficială în vederea
confirmării formării SIEF.
Evaluarea naturii precise a unei intrări EINECS și a diferitelor substanțe pe care le
poate acoperi trebuie să fie desfășurată numai de către producători sau importatori,
care trebuie să cunoască compoziția substanței. Prin urmare, cade în sarcina
acestora să-și asume responsabilitatea pentru definirea precisă a substanței pentru
care va fi format un SIEF.
Pentru a ajunge la un acord asupra identității substanței, solicitanții potențiali ai
înregistrării trebuie să lanseze discuții pre-SIEF-ului. Prin urmare, un SIEF se
formează atunci când solicitanții potențiali ai înregistrării unei substanțe din lista de
preînregistrare convin că produc efectiv, intenționează să producă sau să importe o
substanță care este suficient de similară pentru a permite o transmitere în comun
validă a datelor. Acordul privind caracterul identic al substanței este o cerință
prealabilă de funcționare a SIEF-ului.
Trebuie avut în vedere că strângerea informațiilor pentru stabilirea caracterului
identic al substanței nu trebuie să facă obiectul împărțirii costurilor între solicitanții și
solicitanții potențiali ai înregistrării [articolul 4 alineatul (2) al Regulamentului de
punere în aplicare].
Deoarece deținătorii de date nu sunt în măsură să vizualizeze detaliile solicitanților
potențiali ai înregistrării care s-au preînregistrat sub același identificator, este rolul
solicitantului (solicitanților) potențial (potențiali) să decidă dacă datele disponibile
sunt relevante pentru substanța (substanțele) sa (sale) și să dialogheze în
continuare, inclusiv cu deținătorii de date, în scopul de a colecta datele lipsă.

NB: ECHA nu va lua parte la discuțiile dintre potențialii solicitanți ai înregistrării în
vederea desemnării unui solicitant principal, iar ECHA nu va juca niciun rol în
confirmarea sau respingerea creării unui anumit SIEF. Se recomandă ca solicitanții
potențiali ai înregistrării să se implice în formarea SIEF-ului cât de repede posibil
pentru a se asigura că le rămâne suficient timp pentru organizarea schimbului de
date și pentru pregătirea dosarului de înregistrare.

După revizuirea caracterului identic al substanței, este posibilă una din următoarele
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trei situații:
i.

toți solicitanții potențialii ai înregistrării sunt de acord că substanțele lor sunt
identice;

ii.

unul sau mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării consideră că substanța
lor nu este identică cu substanța (substanțele) preînregistrată
(preînregistrate) de celălalt (ceilalți) operator (operatori), în acest caz datele
celuilalt membru (celorlalți membri) neputând fi relevante pentru descrierea
profilului substanței lor. În acest caz, solicitanții potențiali ai înregistrării sunt
cei care trebuie să decidă între ei ce SIEF (SIEF-uri) trebuie să fie format
(formate) pentru a reprezenta fiecare dintre aceste substanțe astfel
identificate. În acest context, principalele criterii pentru deciderea caracterului
identic al unei substanțe trebuie să fie cele stabilite în Ghidul pentru
identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP și dacă
schimbul de date ar produce un rezultat semnificativ ce poate fi utilizat în
întregul SIEF. Este important de subliniat că formarea mai multor SIEF-uri
este posibilă numai atunci când substanțele sunt într-adevăr diferite.

iii.

unul sau mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării consideră că substanța
lor este identică cu una sau mai multe substanțe preînregistrate sub un alt
(alte) cod (coduri) de identitate, concluzionând că aceste substanțe sunt
suficient de similare pentru a permite schimbul de date în cadrul unui singur
SIEF.

Dacă membrii SIEF-ului nu sunt de acord cu privire la identitatea/similaritatea
substanței și unul dintre ei consideră că trebuie să fie membru al unui SIEF creat de
celelalte părți pentru o anumită substanță, acesta are posibilitatea de a cere în mod
oficial să se alăture SIEF-ului și să solicite dreptul de a utiliza sau de a face trimitere
la datele pe care nu le deține pentru a-și continua înregistrarea. În cazul în care
această cerere este refuzată, se aplică regulile de la articolul 30 alineatele (3) și (4).

NB: Principiul transmiterii în comun se aplică cu privire la solicitanții înregistrării
aceleiași substanțe. Formarea mai multor SIEF-uri pentru aceeași substanță încalcă
obligațiile privind schimbul de date. Nu sunt posibile mai multe înregistrări (în afara
transmiterii în comun) pentru aceeași substanță (vezi totuși capitolul 6.2 privind
posibilitatea înregistrării separat doar pentru utilizare intermediară).

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că SIEF-ul poate fi deja activ și este
posibil ca discuțiile din etapa de formare a SIEF-ului să fi avut deja loc (pentru mai
multe informații, vezi punctul 3.3.7 ).
3.2.5.1.

Aspecte legate de concurență și confidențialitate

Deși schimbul de informații necesare pentru verificarea caracterului identic al
substanțelor, în general, nu va ridica probleme legate de regulile comunitare de
concurență, pot exista cazuri în care membrii trebuie să fie deosebit de atenți.
Acestea sunt explicate în continuare la capitolul 7 din prezentul ghid.
În general, același schimb de informații nu va dezvălui informații comerciale
confidențiale (ICC). Cu toate acestea, societățile pot dori să rețină anumite
informații, în special atunci când acestea implică date confidențiale, cum ar fi knowhow-ul sau informațiile sensibile.
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Dacă nu poate fi găsită o soluție satisfăcătoare, solicitantul potențial al înregistrării
se poate „prezenta separat”. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați
punctele 3.3.5 și 6.3 din prezentul ghid.
3.2.5.2.
Exemple de probleme legate de identitate și
soluțiile conexe
A.

Substanță preînregistrată la o intrare EINECS greșită

Dacă procesul de verificare a identității substanței cu solicitanții preînregistrării pe
bază de identificatori identici și/sau similari conduce la concluzia că substanța se
potrivește mai mult în SIEF-ul format de solicitanții preînregistrării unui identificator
similar decât în cel al identificatorului original, în timpul formării SIEF-ului este încă
posibilă o modificare Cu toate acestea, nu este posibil să se facă modificări dincolo
de revizuirea identității substanței (de exemplu, aderarea la un SIEF al unei
substanțe independente de substanța care a fost preînregistrată). În acest caz,
solicitantul potențial al înregistrării poate înregistra în cele din urmă substanța sub
un identificator diferit decât cel utilizat pentru preînregistrare. Acest lucru nu
conduce la eșecul înregistrării.
B.

Există mai multe intrări în EINECS pentru aceeași substanță

În cazul în care există mai multe intrări în EINECS care corespund uneia și aceleiași
substanțe în temeiul REACH, se poate aplica o soluție similară: în timpul perioadei de
preînregistrare, producătorii și importatorii pot să decidă să prezinte o
preînregistrare suplimentară pentru una dintre acele intrări alternative EINECS,
pentru a regrupa toți membrii într-un singur SIEF.
Preînregistrările timpurii pot acum, pur și simplu, să devină inactive (deși obligațiile
legate de schimbul de date rămân). Vă rugăm să contactați ECHA dacă aveți nevoie
de asistență în dezactivarea unui număr mare de preînregistrări în același timp.
C.

Intrarea în EINECS pentru o substanță acoperă mai multe substanțe diferite

Dacă substanța unui solicitant potențial al înregistrării pare să fie suficient de diferită
pentru a împiedica schimbul de date cu unii sau cu toți ceilalți solicitanți potențiali ai
pre-SIEF-ului, trebuie luată în considerare o divizare a intrării în EINECS. Acest lucru
se poate produce în cazul intrărilor EINECS definite foarte larg. Atunci când schimbul
de specificații ale substanței lor conduce la concluzia că substanțele nu sunt identice,
solicitanții potențiali ai pre-SIEF-ului original pot decide să se scindeze în mai multe
SIEF-uri (vezi punctul 3.2.1 de mai sus) și, prin urmare, să se înregistreze în cadrul
mai multor transmiteri în comun pentru aceeași intrare EINECS. Toate SIEF-urile vor
trebui să convină cu privire la nevoia stabilirii unei transmiteri în comun separate și
trebuie să contacteze ECHA pentru a permite crearea de transmiteri în comun
suplimentare sub același identificator numeric. ECHA va analiza astfel de cereri
excepționale referitoare la identitatea substanței, înainte de a permite mai multe
transmiteri în comun pentru aceeași intrare EINECS.
D.

Substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu pentru care nu există intrări
EINECS/CAS sau alți identificatori numerici [în cazurile speciale legate de
articolul 3 alineatul (20) literele (b) și (c)].

În aceste cazuri, denumirea substanțelor preînregistrate trebuie să fie punctul de
plecare în clarificarea identității substanței și compoziției SIEF-ului. Dacă, pe baza
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Ghidului pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP,
aceste substanțe sunt considerate identice, se va forma un SIEF și se vor aplica
obligațiile privind schimbul de date și transmiterea în comun.
Întrucât depunerea identificatorilor numerici la preînregistrare nu include informații
privind compoziția efectivă a substanței, acest lucru ar putea conduce în unele cazuri
la o situație în care solicitanții potențiali ai înregistrării nu vor înregistra „aceeași”
substanță (de exemplu, deoarece intrarea în EINECS descrie mai multe substanțe).
În evaluarea identității substanțelor, solicitanții potențiali ai înregistrării sunt sfătuiți
să citească cu atenție Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP.

3.2.6. Solicitantul principal al înregistrării
În conformitate cu Regulamentul REACH, rolul solicitantului principal al înregistrării
este un rol obligatoriu prevăzut la articolul 11 alineatul (1). Solicitantul principal este
definit ca fiind „acel solicitant care acționează cu acordul celorlalți solicitanți ai
înregistrării” și el este cel care trebuie să prezinte cel dintâi anumite informații,
înainte ca alții să-și transmită dosarele de membru.
REACH nu specifică reguli privind modalitatea de selectare a solicitantului principal al
înregistrării. Acesta trebuie să acționeze cu acordul celorlalți co-solicitanți ai
înregistrării (membrii SIEF-ului) și prezintă dosarul de transmitere în comun
(întocmit împreună de membrii SIEF-ului), care conține informații despre
proprietățile intrinseci ale substanței.
Solicitanții principali ai înregistrării sunt încurajați să transmită dosarul principal mult
înainte de termenul limită de înregistrare relevant, pentru a lăsa timp celorlalți cosolicitanți ai înregistrării să își transmită dosarele de membri.
După convenirea asupra identității substanței, potențialii solicitanți ai înregistrării
trebuie să convină asupra:
-

identității solicitantului principal al înregistrării;

-

informațiilor care vor fi transmise în comun (în special dacă raportul de
securitate chimică sau o parte din acesta va fi transmis(ă) în comun).

Aceasta înseamnă că toți producătorii, importatorii și unicii reprezentanți pentru o
substanță (independent de intervalul cantitativ) trebuie să participe la discuții cât
mai rapid și trebuie să convină asupra unui solicitant principal și asupra informațiilor
care trebuie transmise în comun.
Rețineți că rolul solicitantului principal al înregistrării nu este un privilegiu și nici nu
implică obligația de a efectua toate sarcinile în cadrul SIEF-ului în legătură cu
înregistrarea substanței.
3.2.6.1.
Cum trebuie să fie desemnat un solicitant principal
al înregistrării?
Solicitantul principal al înregistrării poate fi unul dintre acei solicitanți care are cel
mai mare interes să înregistreze substanța dintre potențialii solicitanți ai înregistrării,
datorită structurii portofoliului său. O altă opțiune este să alegeți co-solicitantul care
dispune deja de cele mai multe date despre substanță sau pe cel care are de
îndeplinit cele mai multe cerințe privind informațiile.
Dacă un singur solicitant potențial al înregistrării se oferă voluntar să devină solicitant
principal, acesta trebuie să îi convingă pe ceilalți potențiali solicitanți să fie de acord
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cu desemnarea lui ca solicitant principal.
Dacă doi sau mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării se oferă voluntari să devină
solicitanți principali, ei pot ajunge la un acord cu privire la identitatea solicitantului
principal și solicită aprobarea tuturor solicitanților potențiali ai înregistrării. Dacă
voluntarii nu pot cădea de acord, atunci se recomandă ca ceilalți potențiali solicitanți
ai înregistrării să desemneze solicitantul principal.
Dacă nu există niciun voluntar care să fie solicitantul principal al înregistrării, ca
ultimă soluție poate fi chiar tragerea la sorți (dacă toți participanții sunt de acord cu
acest lucru și se angajează să respecte rezultatul). În orice caz, va trebui ca toți cosolicitanții înregistrării să ajungă la un acord. ECHA nu va putea să ofere sprijin în
problema desemnării solicitantului principal.
NB: Co-solicitanții înregistrării nu trebuie să piardă prea mult timp cu desemnarea
solicitantului principal al înregistrării, altfel riscă să omită alte sarcini relevante. În
practică, desemnarea oficială a solicitantului principal poate avea loc după pregătirea
dosarului.
În cazul în care aceiași co-solicitanți ai înregistrării sunt implicați în mai multe SIEFuri împreună, ei pot împărți sarcinile solicitantului principal astfel încât fiecare să
contribuie în mod egal. De asemenea, co-solicitanții înregistrării pot cădea de acord
să externalizeze aceste activități. Cu toate acestea, în toate cazurile de înregistrare
în comun, o societate tot trebuie să fie desemnată în mod formal solicitantul
principal al înregistrării.
3.2.6.2.
Acordul SIEF-ului și acordul privind schimbul de
date
Funcționarea SIEF-ului poate fi detaliată într-un acord SIEF. Membrii SIEF-ului sunt
liberi să aleagă forma și clauzele care trebuie incluse într-un astfel de acord. Acest
acord este opțional (dar foarte recomandat) și poate cuprinde, de exemplu, o
combinație de reguli de funcționare a SIEF-ului, procese de participare și alte
aspecte importante pe care membrii SIEF le pot avea în vedere, de la caz la caz:
Câteva dintre punctele care pot fi incluse într-un astfel de acord SIEF sunt:
1. modalitatea de selecție a solicitantului principal al înregistrării;
2. durata rolului solicitantului principal al înregistrării (luarea în calcul a ceea se va
întâmpla după ultimul termen de înregistrare);
3. reguli interne de desemnare/ transfer:
Solicitantul inițial principal al înregistrării poate transfera rolul de solicitant
principal al înregistrării pentru transmiterea în comun altui solicitant al
înregistrării, conform regulilor interne definite și stabilite în acordul SIEF-ului.
Etapele practice pentru cesionarea rolului solicitantului principal al înregistrării
unui alt membru al SIEF-ului se desfășoară în cadrul REACH-IT: solicitantului
principal al înregistrării i se permite să plece din fruntea OTC (în cadrul REACH-IT)
numai dacă cesionează noul rol de solicitant al înregistrării unui membru pentru
transmiterea în comun și dacă, în cadrul REACH-IT, membrul JS acceptă
desemnarea ca solicitant principal al înregistrării. Noul solicitant al înregistrării
trebuie să depună apoi un nou dosar de solicitant principal al înregistrării.
În cazul în care solicitantul principal al înregistrării nu mai produce sau nu mai
importă substanța, este posibil să fie nevoie ca rolul solicitantului principal să fie
transferat la unul dintre ceilalți solicitanți ai înregistrării comune. Se aplică normele
existente privind alegerea unui nou solicitant principal al înregistrării. În cazul în care
încetarea producției sau importului substanței se petrece după primirea unui proiect
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de decizie privind evaluarea, solicitantul principal al înregistrării nu își poate continua
îndatoririle întrucât înregistrarea sa nu mai este valabilă [vezi articolul 50 alineatul
(3) din Regulamentul REACH]. Trebuie selectat un nou solicitant principal al
înregistrării și rolul trebuie transferat către acesta. În alte cazuri când solicitantul
principal al înregistrării nu mai produce sau importă substanța (înainte de primirea
unei decizii de evaluare), acesta poate continua să își îndeplinească îndatoririle,
întrucât înregistrarea sa pentru substanță este încă valabilă (cantitatea, cu toate
acestea, este stabilită la zero). În astfel de situații, se poate prefera transferul rolului
de solicitant principal al înregistrării pentru a facilita comunicarea cu Agenția și cu
alți membri (atât prezenți, cât și viitori) ai transmiterii în comun deoarece în prezent
solicitantul principal al înregistrării produce/importă substanța;
4. formele de cooperare între părți: detaliile proceselor de participare și obligațiile și
răspunderea membrilor SIEF (atât solicitanții principali ai înregistrării, cât și
membrii transmiterii în comun) în timpul proceselor SIEF;
5. forma de acces la informații (de exemplu, scrisoarea de acces, domeniul de
aplicare a drepturilor acordate, dreptul de utilizare în alte scopuri decât
înregistrarea, dreptul de a utiliza datele pentru extrapolare, alte condiții, ...);
6. respectarea regulilor de concurență și a obligațiilor de confidențialitate pentru
toate părțile;
7. legi de reglementare a relației din SIEF și mecanismele pentru soluționarea
conflictelor privind schimbul de date;
În practică, relațiile contractuale în cadrul unui SIEF pot lua diferite forme. Mai multe
informații despre formele posibile de acord se găsesc la capitolul 8.
Dacă acordul SIEF-ului (indiferent de forma acestuia) este o opțiune, un acord
privind schimbul de date este obligatoriu, conform Regulamentului de punere în
aplicare privind transmiterea în comun a datelor și schimbul de date. Și acordul de
schimb de date poate avea o formă diferită de la SIEF la SIEF. Depinde de libertatea
contractuală a părților să stabilească forma acordului de schimb de date. Cu toate
acestea, indiferent de forma aleasă, elementele obligatorii prevăzute în
Regulamentul de punere în aplicare trebuie incluse în acordul respectiv:
a) clasificarea datelor care participă la schimbul de date și costul acestora;
b) clasificarea și justificarea costurilor administrative21;
c) un model de împărțire a costurilor, care trebuie să cuprindă un mecanism de
rambursare; orice eventuale nevoi viitoare de date trebuie avute de asemenea
în vedere, pentru a fi incluse în modelul de împărțire a costurilor.
Detalii privind elementele obligatorii care trebuie incluse în acordul privind schimbul
de date se găsesc la capitolul 5. Aceste prevederi se aplică atât membrilor SIEF-ului
cât și solicitanților înregistrării care au trebuit să/au decis să trimită o solicitare de
informații.
Regulamentul de punere în aplicare a intrat în vigoare într-un moment în care multe
SIEF-uri și acorduri de schimb de date fuseseră deja stabilite și puteau fi în vigoare
de mai mulți ani. Părțile contractante au posibilitatea de a renunța în mod unanim la
obligația de clasificare a datelor și de a stabili un grafic de rambursare. Cu toate
acestea, solicitantul potențial al înregistrării unei substanțe pentru care există deja

Mai multe detalii privind distincția dintre diferitele tipuri de costuri care se vor împărți sunt disponibile la
capitolul 5.
21
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un acord, nu va fi obligat prin renunțare (vezi punctul 5.5.5 pentru mai multe
detalii).
La fel, s-ar putea să lipsească o documentație detaliată în cazul costurilor și
compensațiilor întreprinse înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de punere
în aplicare. În acest caz, părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a
aduna dovezile sau a face cea mai bună aproximare a costurilor și a compensațiilor
primite de la noii solicitanți ai înregistrării pentru fiecare an, de la începutul
acordului.
Regulamentul REACH descrie sarcina solicitantului principal al înregistrării în
transmiterea comună de informații. Pentru a identifica responsabilitatea care îi revine
fiecărui solicitant principal potențial în caz de conflict, este recomandabil ca
solicitanții potențiali ai înregistrării să păstreze documentația necesară realizată întrun SIEF (de exemplu: cine este solicitantul principal, cine este responsabil pentru
comunicare, reprezentarea deținătorilor de date,…).

NB: Diferite tipuri de standarde și șabloane de acorduri sunt deja disponibile și
folosite de diferite industrii în scopul schimbului de date. Solicitanții potențiali ai
înregistrării pot, prin urmare, să contacteze asociațiile industriale și alte surse pentru
a li se oferi exemple și sprijin.
Deoarece fiecare membru al SIEF este responsabil pentru informațiile transmise de
solicitantul principal al înregistrării în numele lor într-o transmitere comună, nu este
indicat ca participanții să primească pur și simplu permisiunea de a face parte din
transmiterea comună (adică să primească pur și simplu simbolul tehnic pentru a
accesa înregistrarea în REACH-IT). Membrii SIEF-ului trebuie să primească acces la
toate informațiile transmise în numele lor în dosarul de transmitere comună de care
au nevoie pentru înregistrare și pentru care au plătit. Dacă au plătit pentru o
scrisoare de acces pentru a participa la transmiterea comună, membrii SIEF-ului
trebuie să aibă acces cel puțin la rezultatele efectelor pentru care au plătit, precum și
o copie a rezumatului detaliat și a rezumatului studiului, dacă sunt disponibile.
Normele inter-SIEF (grupare, extrapolare).

3.2.7. Normele inter-SIEF (grupare, extrapolare)
Evitarea testării inutile pe animale este un obiectiv de bază pentru prevederile
referitoare la schimbul de date în Regulamentul REACH. O modalitate de a realiza
acest lucru este de a utiliza datele referitoare la substanța (substanțele) cu structură
(structuri) înrudită (înrudite), dacă acest lucru poate fi justificat din punct de vedere
științific. Extrapolarea datelor privind diferitele substanțe trebuie să fie efectuată
întotdeauna cu aprecierea specialiștilor. Ghidul cerințelor privind informațiile și
evaluarea securității chimice explică în detaliu cum și când poate fi realizată
extrapolarea (în special punctul R.5). Mai mult, Ghidul practic „Raportarea
extrapolării și categoriilor”, disponibil la http://echa.europa.eu/web/guest/practicalguides, oferă informații utile privind această chestiune.
Alte indicații se găsesc de asemenea în Cadrul de Evaluare a Extrapolării (RAAF)
disponibil la http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-readacross.
Regulamentul de punere în aplicare încurajează explicit schimbul de studii relevante
(efectuate sau nu pe animale) care se realizează pe o substanță care este similară
din punct de vedere structural cu substanța care se înregistrează pentru a promova
dezvoltarea și utilizarea metodelor alternative de evaluare a pericolelor substanțelor
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și pentru a reduce la minimum testarea pe animale. Nu este obligatoriu ca membrii
unor SIEF-uri diferite să facă schimb de date, chiar dacă este în conformitate cu
obiectivul de reducere a costurilor testării pe animale (în special pe animale
vertebrate) (conform articolului 25 din Regulamentul REACH) și ale înregistrării. Este
de asemenea în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare, astfel cum se
prevede mai sus. Prin urmare, fiecare cerere de acces la studii din SIEF-uri diferite
va trebui să fie negociată de la caz la caz de solicitanții potențiali ai înregistrării care
doresc să aibă acces la studii (consultați, de asemenea, punctele 3.3.3 pentru
„traseul colectiv” și 3.3.5 pentru „traseul individual” din acest ghid).
Solicitanții potențiali ai înregistrării sunt invitați să exploreze întregul potențial de
extrapolare pentru a evita testările inutile pe animale vertebrate.
Rețineți că regula de 12 ani (vezi punctul 4.6.1) se aplică și în scopul extrapolărilor.
Dacă studiile ai fost transmise cu 12 ani înainte, în cadrul legislației anterioare
privind substanțele menționate sau în temeiul REACH, ele vor fi disponibile în mod
gratuit solicitanților ulteriori ai înregistrării în temeiul Regulamentului REACH.
NB: Atunci când se utilizează conceptul de extrapolare sau categorie într-un dosar de
înregistrare, solicitanții înregistrării trebuie să furnizeze întotdeauna o justificare
științifică relevantă.

3.2.8. Care sunt obligațiile membrilor SIEF-ului?
Toți membrii SIEF-ului trebuie:
-

să fie de acord cu desemnarea unui solicitant principal al înregistrării, în
conformitate cu articolul 11 alineatul (1);

-

să reacționeze la solicitările de informații din partea altor membri ai SIEF-ului
(în decurs de o lună, conform articolului 30 alineatul (1); ei sunt de asemenea
obligați să reacționeze la solicitările care vin din partea solicitanților potențiali
ai înregistrării care au depus o solicitare de informații la ECHA pentru aceeași
substanță;

-

să furnizeze celorlalți participanți studiile existente, atât cele pe animale
vertebrate, cât și altele, dacă sunt solicitate.

-

să solicite de la ceilalți membri ai SIEF-ului informații privind datele lipsă
referitoare la testarea pe animale vertebrate. de asemenea, ei pot solicita
celorlalți membri ai SIEF alte date care nu au legătură cu animalele;

-

să identifice la nivel colectiv nevoile de studii suplimentare în vederea
conformării la cerințele de înregistrare;

-

să identifice abordările alternative pentru completarea deficitelor de date,
înainte de a decide cu privire la testarea pe animale;

-

să facă aranjamente pentru efectuarea testelor/studiilor identificate;

-

să ajungă la un acord cu privire la clasificare și etichetare, atunci când există
diferențe în această privință între solicitanții potențiali ai înregistrării (vezi
punctul 3.3.4). Cu toate acestea, într-un anumit dosar de înregistrare comună
pot exista mai multe clasificări și etichetări (de exemplu, impurități diferite);

-

să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord privind schimbul de
informații prevăzut de Regulamentul REACH.

Deținătorii de date trebuie să răspundă oricărei cereri din partea solicitanților
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potențiali ai înregistrării în cazul în care dețin date referitoare la această cerere.
Deținătorii de date nu au dreptul să solicite date.
Executarea obligațiilor impuse membrilor SIEF-ului prevăzute de Regulamentul
REACH și de Regulamentul de punere în aplicare va fi de competența autorităților
naționale.
Răspunderea membrilor SIEF poate rezulta, de asemenea, din încălcarea
aranjamentelor contractuale între părți.
Se recomandă ca deținătorii de date, precum și alți membri ai SIEF-ului, să fie atenți
la chestiunile legate de drepturile de proprietate și de calitate atunci când fac
reprezentări și acordă drepturi la studiile pe care le au la dispoziție.

3.2.9. Încheierea SIEF-ului
În conformitate cu articolul 29, „fiecare SIEF este operațional până la 1 iunie 2018”.
Această dată coincide cu ultimul termen de înregistrare pentru substanțele care
beneficiază de un regim tranzitoriu, ceea ce înseamnă că toți solicitanții
preînregistrării trebuie să își înregistreze substanțele până la această dată, cu
excepția cazului în care au decis să înceteze activitățile care implică această
substanță sau dacă nu au depășit pragul declanșator al obligațiilor privind
înregistrarea de 1 tonă pe an.
Cu toate acestea, activitățile privind schimbul de date în cadrul SIEF-ului pot
continua și după 1 iunie 2018, întrucât eforturile și datele generate de membrii SIEFului în cadrul înregistrării lor vor continua între depunerea înregistrării comune și
după încheierea SIEF-ului, de exemplu, după evaluarea substanței sau a dosarului.
În cele din urmă, este posibil ca un solicitant ulterior al înregistrării să dorească să
utilizeze informațiile prezentate pentru înregistrare după 1 iunie 2018. Conform
Regulamentului de punere în aplicare, solicitanții înregistrării sunt obligați să
păstreze documentația legată de schimbul de date și de împărțirea costurilor timp de
12 ani de la data ultimei transmiteri a studiului (vezi punctul 4.6.1 privind „regula de
12 ani”). Această activitate poate genera la rândul ei costuri administrative, care
trebuie avute în vedere. Prin urmare, solicitanții și SIEF-urile pot lua în calcul nevoia
de a-și prelungi relația contractuală după 1 iunie 2018.

3.3.

Normele privind schimbul de date pentru substanțele
care beneficiază de un regim tranzitoriu în cadrul
SIEF

Preînregistrarea implică mai multe obligații pentru solicitanții potențiali ai
înregistrării. Aceste obligații privesc schimbul de date și împărțirea costurilor,
transmiterea în comun a datelor, actualizarea informațiilor acestora etc. Dacă sunt
parte a unui SIEF, aceștia au responsabilitatea de a face schimb de informații în
vederea întocmirii dosarului de înregistrare în comun, de a discuta calitatea datelor,
nevoia de transmitere separată a unei părți sau a tuturor informațiilor care trebuie
transmise în comun etc.
După cum se descrie în detaliu la sfârșitul acestui punct, solicitanții potențiali ai
înregistrării pot decide să urmeze traseul „colectiv” sau „individual” (să participe
separat pentru anumite cerințe privind informațiile, dar să rămână între timp parte a
transmisiei în comun) în vederea pregătirii înregistrării. Figura 4 ilustrează principiul
privind schimbul de date în cadrul unui SIEF.
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3.3.1. Abordarea generală cu privire la schimbul de
date
În plus față de obligațiile membrilor SIEF-ului descrise la punctul 3.2.8, articolul 11
din REACH prevede că studiile și propunerile de testare, precum și informațiile legate
de clasificare și etichetare, trebuie prezentate împreună de către toți solicitanții
înregistrării aceleiași substanțe (așa cum s-a arătat la punctele 3.1.6 și 6.1,
principiul „o substanță, o înregistrare”), cu excepția cazului în care se aplică
condițiile pentru prezentarea separată. Această parte a ghidului ia în considerare atât
necesitatea de a respecta obligațiile juridice în contextul procesului schimbului de
date, cât și procesul care duce la o transmitere în comun. Consultați, de asemenea,
capitolul 4 pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu.
Articolul 30 alineatul (1) al REACH prevede că „înainte de a efectua teste”, membrii
SIEF pot solicita punerea la dispoziție a unui studiu relevant dacă acesta este
disponibil în cadrul SIEF. Membrii trebuie să solicite studiul în cazul în care acesta
implică teste pe animale vertebrate și pot solicita studiul în cazul altor date. Această
cerere care se referă la informațiile lipsă declanșează ulterior obligația ca deținătorul
de date să ofere dovada costurilor acestuia și obligațiile suplimentare privind
schimbul de date22.
În practică, solicitanții potențiali ai înregistrării au sarcina de a organiza activitățile
de schimb de date și anume: să utilizeze forme mai directe de cooperare pentru a
colecta informațiile necesare, să convină cu privire la pachetul de date necesare și la
clasificare și etichetare și să se pregătească pentru transmiterea în comun a datelor.

Studiile transmise înainte cu cel puțin 12 ani (vezi punctul 4.6.1) nu fac obiectul împărțirii costurilor, iar
informațiile despre data de transmitere trebuie să fie comunicate în mod transparent în cadrul SIEF-ului.
ECHA poate fi solicitată să verifice aceste informații.
22
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Participantul SIEF se informează de la
ceilalți membri ai SIEF-ului: este
disponibil studiul?

Nu

- Obțineți date din afara
SIEF-ului
- Generați datele anexelor
VII și VIII, sau articolul 30
alineatul (2);
- Trimiteți propunerea de
testare pentru datele
anexelor IX și X

Da

Deținătorul studiului
pe nevertebrate
nu pune la dispoziție
studiul

Trebuie solicitat studiuldacă acesta
implică vertebrate
Se poate solicita studiuldacă acesta nu
implică vertebrate
(articolul 30 alineatul (1))

Deținătorul studiului
pe vertebrate nu pune
la dispoziție studiul

Ceilalți acționează ca și când
nu ar fi disponibil niciun studiu
relevant
(articolul 30 alineatul (4))
Deținătorul
studiului
pe nevertebrate
nu face dovada
costului

Conflictul privind schimbul de
date în temeiul articolului 30
alineatul (3)

Deținătorul studiului face dovada costului
acestuia

Deținătorul studiului
pe vertebrate nu pune
la dispoziție costul studiului

Acord cu privire la împărțirea costului
dacă nu există un acord cu privire la
împărțirea costului, costul trebuie împărțit
în mod egal

Proces și rezultate posibile
descrise în Figura 7
(punctul 3.4)

în decurs de 2 săptămâni de
la încasarea plății

Deținătorul studiului își dă acordul pentru a
se face referire la întregul raport de studiu

Transmiterea în comun (conform cerințelor
intervalului cantitativ)

Figura 4: Principiul schimbului de date în cadrul SIEF
Aceste activități pot presupune o revizuire a tuturor datelor disponibile (inclusiv a
datelor accesibile publicului). Această revizuire poate fi delegată unui membru
individual (sau unui expert extern), sub rezerva avizului celorlalți. Acest lucru poate
permite membrilor să stabilească și să convină cu privire la clasificare și etichetare,
la selectarea studiilor și a propunerilor de teste care să fie transmise, să stabilească
conținutul unui raport posibil comun de siguranță chimică și instrucțiuni pentru
utilizarea în siguranță etc. Prin urmare, se recomandă ca membrii SIEF să lucreze
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împreună la identificarea informațiilor existente (inclusiv datele disponibile publicului)
și a nevoilor de date, la identificarea metodelor de completare a datelor lipsă (prin
abordări alternative sau testări pe animale, ca ultimă soluție), generarea de noi
informații, și la întocmirea dosarului de înregistrare comună („traseul colectiv”).
Această opțiune este recunoscută ca fiind foarte consumatoare de timp, astfel că
membrii SIEF sunt liberi să se organizeze ei înșiși în beneficiul tuturor. Cu toate
acestea, criteriile de corectitudine, transparență și nediscriminare trebuie să
prevaleze întotdeauna în cursul negocierilor.
Dacă există un dezacord cu privire la un efect specific, un solicitant potențial al
înregistrării are, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3), [sau articolul 19
alineatul (2) în cazul intermediarilor], posibilitatea de a prezenta informații separat
de transmiterea comună pentru un efect specific (rămânând parte a aceleiași
înregistrări comune). Ulterior, solicitantul potențial al înregistrării nu trebuie să se
bazeze pe setul complet de date pregătite și poate comunica datele pe care le deține
deja sau pe care le consideră mai fiabile, mai relevante și mai adecvate din punct de
vedere științific decât datele selectate în dosarul depus în comun. Prezentarea
separată nu exonerează solicitantul potențial al înregistrării de obligația sa de a pune
la dispoziție și de a face schimb de date sau de a face parte din transmiterea
comună. Conform Regulamentului de punere în aplicare, acest lucru se aplică și în
cazul solicitanților înregistrării care au demonstrat că nu trebuie să facă schimb de
teste pe animale vertebrate cu co-solicitanții înregistrării și intenționează să
transmită separat toate sau o parte a informațiilor solicitate (pentru mai multe
informații, vezi capitolul 6.3).

3.3.2. Respectarea cerințelor privind informațiile în
scopul înregistrării
Schimbul de date trebuie să fie revizuit, în primul rând, din punct de vedere al
cerințelor privind informațiile în scopul înregistrării. În esență, Regulamentul REACH
impune producătorilor și importatorilor să colecteze date despre substanțele pe care
le produc sau le importă, să utilizeze datele respective în vederea evaluării riscurilor
pe care le prezintă substanțele în cauză, precum și să dezvolte și să recomande
măsuri adecvate de administrare a riscurilor pentru utilizarea substanței pe tot
parcursul ciclului său de viață. Documentarea acestor obligații le impune să prezinte
un dosar de înregistrare la ECHA.
Îndeplinirea cerințelor privind informațiile în scopul înregistrării este, în esență, un
proces cu patru etape, și anume:
-

colectarea informațiilor existente (întocmirea unui inventar);

-

analiza cerințelor privind informațiile;

-

identificarea deficitelor de informații având în vedere cerințele privind
informațiile;

-

găsirea abordărilor alternative și ulterior, dacă este cazul, generarea de noi
informații sau transmiterea unei propuneri de testare în linie cu obligațiile
prevăzute de Regulamentul REACH.

Membrii SIEF-ului sunt liberi să organizeze aceste etape după cum consideră cel mai
bine de cuviință.
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3.3.3. Traseul colectiv
Este important de subliniat faptul că Regulamentul REACH oferă solicitanților
potențiali ai înregistrării flexibilitatea de a decide modalitatea de organizare a
schimbului de date și a obligațiilor de transmitere în comun. Această secțiune a
ghidului descrie modalitatea în care schimbul de date poate fi organizat în mod
colectiv în cadrul unui SIEF în vederea respectării obiectivelor discutate la punctul
3.3.1 de mai sus, incluzând atât obligațiile legate de schimbul de date, cât și
pregătirea pentru transmiterea în comun a datelor la înregistrare.
Următoarele etape sunt doar orientative:
Etapa 1:
înregistrării

Colectarea individuală de informații disponibile solicitanților potențiali ai

Etapa 2:

Acordul privind forma mecanismului de cooperare/ împărțire a costurilor

Etapa 3:
Colectarea și crearea unor inventare de informații disponibile
solicitanților potențiali ai înregistrării
Etapa 4:

Evaluarea informațiilor disponibile în cadrul SIEF

Etapa 5:

Analiza cerințelor privind informațiile

Etapa 6:
disponibile

Identificarea deficitelor de informații și colectarea altor informații

Etapa 7:

Generarea noilor informații/propuneri de testare

Etapa 8:

Împărțirea costurilor datelor

Etapa 9:

Transmiterea în comun a datelor
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Solicitanții potențiali ai
înregistrării

Lista substanțelor
preînregistrate

Preînregistrarea

v

- Discuțiile și acordul privind
asemănarea substanțelor
- Colectarea individuală a
informațiilor disponibile

Activitățile formării SIEFului

* Numirea solicitantului
principal al înregistrării
poate avea loc și într-o
etapă ulterioară (în orice
caz, înainte de
transmiterea dosarului). Cu
toate acestea, se
recomandă ca acesta să fie
numit cât mai repede
posibil.

Desemnarea
solicitantul principal al
înregistrării*

Colectarea și inventarierea
informațiilor disponibile

Analiza deficitului de date

SIEF

- Evaluarea informațiilor disponibile
- Analizarea cerințelor privind
informațiile
- Identificarea datelor lipsă
- Culegerea altor informații

Deținătorii de date

Schimbul de date
- Generarea informațiilor lipsă/
propunerea de testare
- Împărțirea costului datelor

Acordul privind C&E

Transmiterea/
Prezentarea
separată

Întocmirea dosarului de
transmitere în comun

Înregistrarea în comun

Figura 5: Prezentare generală a procesului de schimb de date în cazul
substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu; funcționarea pre-SIEF
și SIEF
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3.3.3.1.
Etapa 1: Colectarea individuală de informații
disponibile
Mai întâi, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să colecteze toate informațiile
disponibile existente privind substanța pe care intenționează să o înregistreze.
Aceasta trebuie să includă atât datele disponibile „din interior”, cât și datele din alte
surse, cum ar fi date din domeniul public care pot fi identificate printr-o căutare în
literatura de specialitate.
Căutarea, identificarea și documentarea referitoare la informațiile „din interior”
trebuie să rămână un exercițiu individual și societățile au fost încurajate să efectueze
acest exercițiu de colectare de date cu mult înainte de faza SIEF/schimbului de date,
chiar și înainte de faza de preînregistrare, întrucât este posibil ca disponibilitatea
datelor (sau lipsa acestora și, prin urmare, costul obținerii datelor necesare) să
reprezinte unul din elementele care ar putea influența decizia de a deveni un
solicitant potențial al înregistrării pentru substanța respectivă.

NB: Colectarea datelor trebuie să fie temeinică, fiabilă și bine documentată, întrucât
necolectarea tuturor informațiilor disponibile despre o substanță poate duce la testări
inutile cu implicații privind resursele.
Dacă costul administrativ legat de acest exercițiu individual de colectare de date are
un impact asupra costului studiului, acesta trebuie documentat.

Informațiile ce trebuie obținute de fiecare potențial solicitant al înregistrării trebuie
să includă toate informațiile relevante în scopul înregistrării, și anume:
•

informații despre identitatea substanței (rapoarte analitice, tehnici analitice
aplicabile, metode de standardizare etc);

•

informații privind proprietățile intrinseci ale substanței (proprietățile fizicochimice, toxicitatea pentru mamifere, toxicitatea pentru mediul înconjurător,
evoluția substanței în mediu, inclusiv degradarea chimică și biotică). Aceste
informații pot proveni din rezultatele testelor in vivo sau in vitro, din date
nerezultate din testări, cum ar fi estimările QSAR, datele existente privind
efectele asupra omului, extrapolare cu alte substanțe, datele epidemiologice;

•

informații privind producerea și utilizările: actuale și preconizate;

•

Informații privind expunerea: actuale și anticipate;

•

Informații privind măsurile de administrare a riscurilor (MAR): deja puse în
aplicare sau propuse.

Acest exercițiu de colectare a datelor trebuie să se facă indiferent de volum. Întradevăr, în cazul în care cerințele privind informațiile la înregistrare depind de
volumul produs sau importat de fiecare solicitant al înregistrării, aceștia trebuie să
înregistreze toate datele relevante și disponibile pentru un efect specific. Totuși, la
cerere, ei trebuie să pună la dispoziție datele disponibile care corespund unui prag
cantitativ mai mare.
NB: Pe scurt, etapa 1 necesită ca fiecare solicitant potențial al înregistrării să
asambleze și să documenteze toate informațiile privind substanța, disponibile în
interior (indiferent de cantitatea avută în vedere la înregistrare) - inclusiv informațiile
privind (1) compoziția, (2) proprietățile intrinseci ale substanței (indiferent de
cantitate), (3) utilizările, expunerea și măsurile de administrare a riscurilor.
Solicitanții potențiali ai înregistrării sunt încurajați să înceapă colectarea de informații
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relevante și disponibile cât mai curând posibil, chiar înainte de formarea SIEF pentru
substanța respectivă.
3.3.3.2.
Etapa 2 - Acordul privind forma mecanismului de
cooperare/împărțirea costurilor
Înainte ca solicitanții potențiali ai înregistrării (și, eventual, alți membri SIEF) să
înceapă schimbul de informații privind datele pe care le au la dispoziție, se
recomandă ca mai întâi să convină asupra formei de cooperare care li se potrivește
cel mai bine și asupra principalelor reguli aplicabile cooperării, în ceea ce privește
schimbul de date și împărțirea costurilor.
Costurile care trebuie avute în vedere în orice acord de împărțire a costurilor pot fi
de natură diferită, de exemplu costuri legate de teste/îndeplinirea unei cerințe legată
de informații (costuri de studii) și legate de lucrările administrative (fie legate de o
anumită cerință de informație, fie costuri administrative generale).
Când decid cu privire la un mecanism de împărțire a costurilor, solicitanții
înregistrării trebuie să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord corect,
transparent și nediscriminatoriu. Regulamentul de punere în aplicare privind
schimbul de date și transmiterea în comun stabilește criteriile suplimentare care
trebuie luate în calcul pentru mecanismul de împărțirea a costurilor, introdus la
punctul 3.2.6.2 și detaliat în continuare la capitolul 5:
- mecanismul de rambursare;
- prevederile pentru împărțirea oricăror costuri rezultate în urma unei decizii
potențiale de evaluare a unei substanțe;
- alte costuri viitoare posibile.
Metodologia de împărțire a costurilor trebuie să fie accesibilă în mod gratuit fiecărui
membru SIEF și noilor solicitanți potențiali ai înregistrării. La cerere, se vor furniza
clarificări suplimentare privind costurile.
Informațiile accesibile tuturor co-solicitanților trebuie să cuprindă o defalcare a
costurilor studiilor acoperite de scrisoare de acces (sau orice altă metodă de acces la
informații). Același lucru se aplică în cazul costurilor administrative.
Solicitanții înregistrării trebuie să împartă numai costurile legate de informațiile de
care au nevoie în scopul înregistrării în conformitate cu prevederile Regulamentului
REACH. Aceasta se aplică și costurilor rezultate din afara studiilor. De exemplu,
costurile administrative atribuite activității efectuate exclusiv în contextul termenelor
limită din 2010 sau 2013 nu trebuie împărțite între solicitanții înregistrării care
trebuie să se înregistreze la cel mai mic interval cantitativ.
NB: NB: Pe scurt, etapa 2 necesită ca solicitanții potențiali ai înregistrării (și, posibil,
deținătorii de date) să se întâlnească (efectiv), să discute și să convină asupra
elementelor principale ale colectării de informații, asupra identificării nevoilor de
informare, generării informațiilor lipsă, precum și asupra repartizării costurilor legate
de toate activitățile de înregistrare.
Ca exemple, schimbul de date poate fi considerat ca:


inechitabil, dacă deținătorul de date solicită 100 % din costul studiului pe care
l-a plătit, dacă există mai mulți solicitanți ai înregistrării și costul ar putea fi
suportat de toți;



netransparent, dacă deținătorul de date solicită plata unei taxe generice pentru
datele cuprinse în dosarul înregistrării în comun, fără a oferi informații
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detaliate referitoare la costurile studiilor individuale.


discriminatoriu, dacă modelul împărțirii costului este aplicat în mod diferit
pentru solicitanții potențiali ai înregistrării care sunt comparabili (de exemplu,
stimulentele pentru primii sosiți).
3.3.3.3.
Etapa 3 - Colectarea și crearea unor inventare de
informații disponibile solicitanților potențiali ai
înregistrării

În etapa 3, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie mai întâi să se organizeze
pentru a definitiva faza colectării de date, prin colectarea tuturor informațiilor pe
care le dețin individual. În cazul în care căutările în literatura de specialitate nu au
fost realizate individual în etapa 1, acestea trebuie să fie realizate în comun în
această etapă pentru a colecta toate informațiile disponibile.
Dacă datele disponibile nu sunt suficiente în scopul înregistrării (etapa 6 de mai jos),
solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să colecteze datele disponibile de la (1)
deținătorii de date, (2) alte SIEF-uri și (3) din afara SIEF-urilor. Cu toate acestea,
dacă solicitanți potențiali ai înregistrării știu dinainte, de exemplu de la contactele
anterioare, faptul că nu au un set complet de date cu informațiile proprii, de exemplu
de la contacte anterioare, aceștia pot decide să contacteze în timp util deținătorii de
date sau alte SIEF-uri. Informațiile de la alte SIEF-uri pot fi obținute după solicitarea
unei extrapolări de la o altă substanță.
Colectarea de date disponibile solicitanților potențiali ai înregistrării se poate realiza
sub forma unui chestionar structurat conform anexelor VI - X din Regulamentul
REACH. Acest chestionar poate include și o cerere de comunicare a clasificării și
etichetării substanței.
Pentru a sprijini participanții în revizuirea datelor disponibile, găsiți un exemplu de
formular în anexa 1.
După colectarea datelor menționate anterior, acestea trebuie introduse într-un
inventar comun. Cel mai bun format poate fi o matrice care compară datele
disponibile pentru fiecare efect (până la cel mai mare prag cantitativ printre
solicitanții potențiali ai înregistrării) cu nevoile de date și identifică elementele-cheie
pentru fiecare studiu, inclusiv identitatea deținătorului de date. După caz, trebuie
specificate și costurile administrative legate de studiu sau de o cerință specifică de
informații.
În măsura în care căutarea în literatura de specialitate poate implica o perioadă
considerabilă de timp pentru finalizare, se recomandă ca solicitanții potențiali să își
continue munca și să inițieze etapele 4 și, eventual, 5 de mai jos fără a aștepta
încheierea etapei 3.

NB: Pe scurt, etapa 3 necesită ca solicitanții potențiali ai înregistrării să colecteze
informații și să creeze un inventar cu toate informațiile privind substanța pe care le
au disponibile în cadrul SIEF-ului. De asemenea, în această etapă, ei pot lua în
considerare datele aflate la dispoziția deținătorilor de date, în alte SIEF-uri și în afara
SIEF-urilor, în special în situații în care solicitanții potențiali ai înregistrării știu că nu
dețin un set complet de date în scopul înregistrării.
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3.3.3.4.
Etapa 4 - Evaluarea informațiilor disponibile în
cadrul SIEF-ului
Următoarea etapă constă în evaluarea a datelor disponibile privind substanța care
urmează să fie înregistrată de către solicitanții potențiali ai înregistrării. Această
etapă poate fi realizată de solicitantul principal al înregistrării, de orice alte solicitant
potențial al înregistrării sau de un reprezentant care acționează în numele tuturor
solicitanților potențiali ai înregistrării.
În esență, pentru fiecare efect trebuie să fie efectuate următoarele acțiuni:
-

evaluarea relevanței, fiabilității, caracterului adecvat și adecvării la scop a
tuturor datelor colectate (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați
Ghidul cerințelor privind informațiile și Evaluarea siguranței chimice pentru a
ajunge la concluziile privind evaluarea riscurilor și pentru caracterizarea
riscurilor).

-

determinarea studiului-cheie pentru fiecare efect: acesta este studiul cu cea
mai mare relevanță, ținând cont de calitatea, integralitatea și
reprezentativitatea studiului. Este un pas esențial, întrucât aceste studii-cheie
reprezintă, în general, baza de evaluare a substanței.

-

stabilirea informațiilor/studiului (sau studiilor) care au nevoie de un rezumat
detaliat al studiului (în mod normal, studiul-cheie) sau un rezumat al studiului
(alte studii). Un rezumat detaliat al studiului trebuie să reflecte obiectivele,
metodele, rezultatele și concluziile unui raport complet al studiului. Trebuie
furnizate informații suficient de detaliate pentru a permite unei persoane
calificate din punct de vedere tehnic să realizeze o evaluare independentă a
fiabilității și integralității sale, fără a trebui să se consulte raportul complet al
studiului (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul cerințelor
privind informațiile și Evaluarea siguranței chimice, punctul R.7).

De la caz la caz, solicitantul potențial al înregistrării poate deține doar un singur
studiu privind un efect sau poate avea mai multe studii.
(i)

Dacă este raportat un studiu valabil privind un efect:

Solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să utilizeze informațiile disponibile
(rezumatul detaliat al studiului) pentru acest studiu astfel încât să concluzioneze cu
privire la efect (acesta este raportat mai târziu în rezumatul studiului IUCLID privind
efectul). Dacă în studiul de înregistrare a efectului au fost incluse suficiente
informații, solicitantul potențial al înregistrării va trebui să utilizeze doar informațiile
deja rezumate în studiul de înregistrare a efectului.
(ii)

Dacă sunt disponibile mai multe studii privind un efect:

Solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să utilizeze toate informațiile disponibile
raportate în diferitele studii de înregistrare a efectului pentru a trage concluzii asupra
efectului. De obicei, primele informații utilizate trebuie să fie rezumatul detaliat de
studiu ale studiului-cheie documentat în studiul de înregistrare a efectului. Celelalte
informații trebuie utilizate numai ca dovezi justificative.
Totuși, ar putea exista cazuri în care sunt mai multe studii-cheie privind un anumit
efect sau în care să nu existe niciun studiu-cheie. În aceste situații, evaluarea
trebuie efectuată folosind toate informațiile disponibile într-o abordare bazată pe
forța probantă a datelor. În aceste situații, rezumatul studiului privind efectul trebuie
bine documentat și toate studiile trebuie discutate pentru a se justifica concluzia
finală.
Același lucru este valabil atunci când metode alternative (de exemplu, Q)SAR,
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extrapolare, metodele in-vitro ) sunt utilizate ca informații relevante pentru
evaluarea și concluzia finală.

NB: Dacă în etapa 4 solicitantul principal al înregistrării, orice alt solicitant potențial
al înregistrării sau un reprezentant care acționează în numele tuturor potențialilor
solicitanți ai înregistrării îi reprezintă pe toți acești solicitanți potențiali, el trebuie să
furnizeze justificări clare pentru alegerea unui anumit studiu, dacă este nevoie.

Orientări privind modalitatea de utilizare a metodelor alternative sau a unei abordări
pe baza forței probante a datelor, privind modalitatea de identificare și măsurare a
evoluției în mediu și a proprietăților fizico-chimice, precum și privind modalitatea de
a realiza evaluări ale sănătății umane și mediului sunt disponibile în Ghidul cerințelor
privind informațiile și evaluarea securității chimice.
Solicitantul înregistrării trebuie să utilizeze această abordare când completează
rezumatul studiului privind efectul cu următoarele trei tipuri de informații:


un rezumat al datelor disponibile privind un anumit efect, cât și o concluzie
asupra evaluării unui anumit efect al substanței (de exemplu, toxicitate pentru
reproducere, toxicitate acută pentru pești, biodegradare);



clasificarea și etichetarea substanței (pentru sănătatea umană, mediu și
proprietăți fizico-chimice), cât și o justificare a acestei clasificări;



valorile PNEC și DNEL, cât și o justificare a valorilor raportate.

Orientările tehnice privind modalitatea de completare a rezumatelor studiilor privind
efectul sunt oferite în Ghidul IUCLID. Rețineți faptul că informațiile din rezumatele de
studii privind efectul din IUCLID 6 pot fi extrase automat pentru a genera raportul de
securitate chimică.

NB: Pe scurt, etapa 4 impune solicitanților potențiali ai înregistrării să evalueze toate
datele disponibile, ceea ce include o evaluare a calității datelor, selectarea studiilorcheie pentru fiecare efect și elaborarea unor rezumate relevante (detaliate) ale
studiului.
3.3.3.5.

Etapa 5 – Analiza cerințelor privind informațiile

Următorul pas constă în identificarea exactă, din partea solicitanților potențiali ai
înregistrării, a cerințelor privind informațiile în cazul substanței pe care intenționează
să o înregistreze, ținând cont în special de intervalul cantitativ relevant pentru ei, de
parametrii fizici ai substanței (relevanți pentru renunțarea tehnică la teste) și de
modelele de utilizări/expunere (relevante pentru renunțarea bazată pe expunere).

NB: Solicitanților potențiali ai înregistrării li se cere numai să compenseze financiar
datele solicitate de Regulamentul REACH în conformitate cu intervalul lor cantitativ.

După cum se descrie mai pe larg în Ghidul pentru înregistrare, articolul 11 solicită
solicitanților înregistrării:
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să ofere toate informațiile fizico-chimice, toxicologice și eco-toxicologice
relevante și disponibile, indiferent de cantitate (aceasta include date rezultate
dintr-o căutare individuală sau colectivă în literatura de specialitate);



să îndeplinească cel puțin cerințele standard privind informațiile stabilite în
coloana 1 din anexele VII-X la REACH pentru substanțele produse sau
importate într-un anumit interval cantitativ, sub rezerva posibilităților de
renunțare descrise mai jos. Lista simplificată a cerințelor de informații este
disponibilă aici:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements .

În toate aceste cazuri, solicitanții înregistrării trebuie să indice și să justifice în mod
clar fiecare adaptare în cadrul înregistrării. Pentru fiecare dintre anexele VII-X la
REACH, coloana 2 enumeră criteriile specifice (de exemplu, caracteristicile de
expunere sau risc) în conformitate cu care se pot adapta cerințele standard privind
informațiile pentru efectele individuale (adică renunțarea la date).
În plus, solicitanții înregistrării pot adapta informațiile standard necesare stabilite în
conformitate cu normele generale prevăzute în anexa XI la Regulamentul REACH
care se referă la situații în care:


testarea nu pare a fi necesară din punct de vedere științific;



testarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic;



testarea poate fi omisă pe baza scenariilor de expunere din raportul de
securitate chimică (RSC).

Rețineți că ECHA oferă și un rezumat general practic, de un înalt nivel, al cerințelor
REACH pentru solicitanții înregistrării substanțelor produse sau importate la tonaje de
1-100 tone pe an. Acest „Ghid practic pentru managerii SME și coordonatorii REACH”
este disponibil pe site-ul ECHA la: https://www.echa.europa.eu/practical-guides.
NB: Cerințele de informații au fost revizuite și modificate în ceea ce privește anumite
efecte23 față de primele două termene de înregistrare. Aceste modificări fac metodele
de testare altele decât cele pe animale ca metode implicite. Dacă nu mai trebuie să
ofere anumite informații, solicitanții potențiali ai înregistrării nu mai trebuie să ofere
sau să negocieze accesul la aceste informații (chiar dacă datele au fost deja generate
și transmise de solicitanții înregistrării), ci să îndeplinească în schimb noua cerință de
informații prin metode de testare altele decât cele pe animale.
Pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu produse sau importate în
intervalul cuprins între 1 tonă și 10 tone pe an, cerințele complete privind
informațiile sunt aplicabile numai dacă sunt îndeplinite unul sau ambele criterii
stabilite în anexa III la Regulamentul REACH. Pentru a veni în sprijinul solicitanților
înregistrării, ECHA a realizat un inventar al substanțelor pentru care există dovezi că
ar putea îndeplini aceste criterii (adică pentru acele substanțe pentru care nu va fi
suficientă numai transmiterea informațiilor fizico-chimice) și al materialului
justificativ care subliniază o procedură eficientă pas cu pas pentru societățile care au
în vedere anexa III la REACH în contextul înregistrării lor24.
Dacă criteriile anexei III nu sunt respectate, trebuie să fie îndeplinite numai cerințele
privind informațiile fizico-chimice din anexa VII. Acest lucru este important în special
pentru termenul limită de înregistrare din 2018, în cazurile în care solicitanții

23

Corodarea/iritarea pielii, lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor și toxicitatea acută.

Pentru mai multe informații, vizitați pagina web dedicată Anexei III de pe site-ul ECHA.la
http://echa.europa.eu/support/registration/reduced-information-requirements.
24
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potențiali ai înregistrării vor accesa o înregistrare deja existentă pentru substanță și
nu sunt obligați prin urmare să participe la schimbul de date și la împărțirea
costurilor pentru teste altele decât cele fizico-chimice.
Cerințele privind informațiile pentru anumite tipuri de intermediari sunt în general
reduse și nu includ obligația de a efectua o evaluare a securității chimice. Dacă
substanța este un intermediar, solicitantul înregistrării trebuie să furnizeze toate
informațiile pe care le are la dispoziție, în mod gratuit. Astfel, el nu trebuie să
achiziționeze o scrisoare de acces pentru a transmite informațiile despre substanță.
Singura excepție de la această regulă se referă la înregistrarea unui intermediar
izolat transportat în cantități peste 1000 tone pe an, unde se aplică prevederile
Anexei VII, astfel solicitanții potențiali ai înregistrării vor trebui să facă schimb de
date și să împartă costurile cu solicitanții înregistrării.
Mai multe informații despre intermediari și cerințele de informații pentru intermediari
se găsesc în Ghidul practic „Cum evaluăm dacă o substanță este folosită ca
intermediar în condiții stricte de control și cum raportăm informațiile pentru
înregistrarea intermediarului în IUCLID”.

NB: Pe scurt, etapa 5 impune solicitanților potențiali ai înregistrării să identifice exact
care sunt cerințele lor privind informațiile, ținând cont în special de intervalul
cantitativ relevant pentru toți solicitanții potențiali, dar și de modele de
utilizări/expunere în scopul renunțării la expunere.

3.3.3.6.
Etapa 6 – Identificarea deficitelor de informații și
colectarea altor informații disponibile
În acest stadiu, solicitanții potențiali ai înregistrării [sau orice persoană (juridică)
care pregătește dosarul comun] sunt în măsură să compare cerințele privind
informațiile și datele colectate și să identifice dacă există deficite de informații și să
analizeze modul în care pot fi generate informațiile lipsă.
Dacă solicitanții potențiali ai înregistrării decid să efectueze o căutare colectivă în
literatura de specialitate menționată în etapa 3, această căutare va trebui să fie
finalizată înainte de identificarea deficitelor de informații, ducând la măsurile descrise
mai jos:
Dacă informațiile disponibile sunt suficiente și dacă sunt îndeplinite cerințele standard
privind informațiile, nu este necesară nicio altă colectare de informații. După cum s-a
descris în etapa 5, trebuie să ofere o justificare pentru renunțarea la testul (testele)
relevant(e), în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa XI, chiar și în absența
unor date referitoare la toate cerințele standard privind informațiile.
Dacă informațiile disponibile sunt considerate insuficiente, atunci solicitanții potențiali
ai înregistrării pot verifica datele disponibile din afara SIEF-ului înainte de a genera noi
informații sau o propunere de testare.
În primul rând, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să solicite deținătorilor de
date din cadrul SIEF-ului să identifice informațiile/datele pe care le au la dispoziție,
fie solicitând un studiu relevant pentru un efect dat (sau pentru mai multe efecte
date), fie printr-un chestionar legat de anexele VI-X la Regulamentul REACH, dacă
lipsesc mai multe date. Se recomandă ca deținătorilor acestor informații să li se
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acorde o perioadă scurtă (dar rezonabilă) de amânare (de exemplu, 1-3 luni) în
vederea comunicării datelor solicitate.
Dacă există încă deficite de date, solicitanții potențiali ai înregistrării pot continua în
mod similar cu deținătorii de date din alte SIEF-uri [pentru substanțe cu un potențial
de relații (cantitative) structură-activitate sau extrapolare]. Se recomandă totuși ca
schimbul de date cu membrii din afara SIEF-ului să fie centralizat (adică preluat de
solicitantul principal al înregistrării) și să se asigure că drepturile de acces se obțin
pentru toți membrii și membri viitori ai SIEF-ului care ar avea nevoie de aceste
informații pentru înregistrare.
În cele din urmă, în anumite cazuri, în loc să comande alte teste, solicitantul
înregistrării poate propune limitarea expunerii prin aplicarea măsurilor adecvate de
administrare a riscurilor (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul
cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice).
Deficitele de date pot fi diferite pentru fiecare dintre intervalele cantitative relevante.
De exemplu, toate datele necesare pot fi disponibile pentru înregistrarea substanței
până la 100 de tone, dar datele nu sunt suficiente pentru acele societăți care produc
sau importă substanța peste acel prag. În acest caz, și dacă nu ar avea un interes în
dobândirea de studii suplimentare pentru alte utilizări sau pentru utilizări viitoare,
numai societățile care solicită aceste studii vor trebui să participe la costurile studiilor
ce urmează a fi generate. În principiu, nu trebuie făcută o analiză a deficitelor de
date pentru înregistrarea intermediarilor, cu excepția înregistrării unui intermediar
izolat transportat în cantități peste 1000 tone pe an.

NB: Pe scurt, etapa 6 impune solicitanților potențiali ai înregistrării să identifice exact
deficitele de informații care trebuie soluționate. Înainte de efectuarea testării pe
animale sau de depunerea unei propuneri de testare, solicitanții potențiali ai
înregistrării TREBUIE să verifice dacă datele lipsă se află la dispoziția deținătorilor de
date în cadrul SIEF-ului. În plus, solicitanții potențiali ai înregistrării pot verifica în
afara SIEF-ului sau chiar cu potențialii deținători de date care nu sunt implicați în
REACH, dacă aceste informații au fost deja generate.
3.3.3.7. Etapa 7 – Generarea noilor informații/propuneri
de testare
Dacă în etapa 6 sunt identificate deficite de informații, informațiile privind
proprietățile intrinseci ale substanței pot fi generate utilizând surse alternative de
informații, altele decât testarea in vivo, cu condiția îndeplinirii condițiilor stabilite în
anexa XI. Solicitantul înregistrării poate utiliza o varietate de metode cum ar fi (Q)
SAR, testele in vitro, abordările pe baza forței probante a datelor, abordarea
clasificării în categorii (inclusiv extrapolare). Solicitanții înregistrării vor trebui să
poată demonstra ECHA (printr-un formular dedicat care se va completa în IUCLID
pentru fiecare propunere de testare care implică testarea pe animale vertebrate) că
au avut în vedere în primul rând metodele care nu implică testarea pe animale, dat
fiind că generarea testelor actuale pe animale este avută în vedere doar ca ultimă
soluție.
Atunci când un deficit de informații nu poate fi soluționat prin niciuna dintre
metodele care nu implică testarea, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să ia
măsuri în funcție de datele lipsă:
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a.

În cazul în care un studiu ca cel enumerat în anexele VII și VIII (indiferent
dacă implică sau nu animale vertebrate) este necesar pentru înregistrare, și nu
este disponibil în SIEF, va trebui să se desfășoare un nou test în vederea
finalizării dosarului. Prin urmare, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să
genereze informații noi și trebuie să fie de acord privind identitatea celui care
va efectua studiul lipsă înainte de depunerea dosarului de înregistrare în
comun. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul cerințelor
privind informațiile și evaluarea securității chimice, disponibil la
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment.

b.

În cazul în care un studiu ca cel enumerat în anexele IX și X (indiferent dacă
implică sau nu animale vertebrate) este necesar pentru înregistrare, și nu este
disponibil în SIEF, solicitanții potențiali ai înregistrării vor trebui să aibă prima
dată în vedere toate abordările alternative pentru îndeplinirea cerințelor privind
informațiile. Numai dacă o cerință de informații nu poate fi îndeplinită cu
ajutorul metodelor care nu implică teste, vor trebui solicitanții înregistrării să
convină asupra și să întocmească o propunere de testare care să fie
trimisă ca parte a dosarului de înregistrare comună în vederea analizării de
către ECHA. În plus, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să pună în
aplicare și să recomande utilizatorilor din aval măsuri intermediare de
administrare a riscurilor în așteptarea rezultatelor deciziei ECHA (în temeiul
articolului 40) cu privire la propunerea de testare.

NB: Obligația de a elabora o propunere de testare se aplică, de asemenea, atunci
când solicitanții principali ai înregistrării, ca urmare a aplicării normelor din coloana 2
a anexelor, propun teste (de nivel superior) din anexa IX sau X ca alternativă la
cerințele standard din anexele VII și VIII.

Procedura care trebuie urmată atunci când nu este disponibil un studiu relevant care
implică teste este descrisă în articolul 30 alineatul (2). În esență, solicitanții
potențiali ai înregistrării nu pot continua individual cu generarea datelor care lipsesc
și au obligația de a cădea de acord asupra identității celui care va efectua studiul în
numele celorlalți. În cazul în care nu se poate ajunge la niciun acord, solicitanții
potențiali ai înregistrării pot contacta ECHA și solicita asistență în ceea ce privește
identificarea solicitantului care va efectua testul lipsă. Pentru mai multe detalii, vă
rugăm să consultați punctul 3.4.1.
NB: Pe scurt, atunci când nu există nicio alternativă, etapa 7 impune solicitaților
potențiali ai înregistrării să genereze fie date noi (în cazul în care se aplică
prevederile din anexa VII sau VIII), fie să pregătească o propunere de testare (în
cazul în care se aplică prevederile din anexele IX și X). Testele pe animale vertebrate
trebuie efectuate întotdeauna ca ultimă soluție.

3.3.3.8.

Etapa 8 - Împărțirea costurilor datelor

După ce solicitanții potențiali ai înregistrării sau solicitantul principal au finalizat
etapele de mai sus și cunosc numărul solicitanților potențiali pe interval cantitativ,
pot organiza schimbul real al datelor disponibile și pot comunica costurile implicate,
inclusiv orice costuri tehnice și administrative. Acest lucru se poate realiza în etape,
de exemplu, începând cu datele disponibile în cadrul unui SIEF, apoi cu datele nou-
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dezvoltate, sau ca un singur exercițiu, atunci când sunt disponibile toate datele.
Cu toate acestea, ECHA recomandă solicitantului principal al înregistrării sau oricărei
persoane care pregătește dosarul comun să comunice la intervale regulate pentru a
informa membrii SIEF cu privire la progresele înregistrate în pregătirea dosarului de
înregistrare. În plus, trebuie notat faptul că nu este de competența ECHA să
stabilească dacă costurile sunt justificate. În caz de conflict, ECHA va evalua dacă
părțile implicate au depus toate eforturile pentru a face schimb de informații într-un
mod corect, transparent și nediscriminatoriu.
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați subcapitolul 3.4 din prezentul
ghid.
După cum este descris mai sus, se recomandă ca solicitanții potențiali ai înregistrării
și deținătorii de date să cadă de acord devreme cu privire la condițiile schimbului de
date.
Câteva puncte importante trebuie luate în considerare de părți atunci când fac acest
lucru:
Ce informații trebuie să facă obiectul schimbului în scopul înregistrării?
Articolul 10 alineatul (a) prevede că solicitantul înregistrării „este deținătorul
legitim al sau are permisiunea de a face trimitere la raportului complet al
studiului prezentat pe scurt într-un rezumat de studiu și un rezumat detaliat care
vor fi transmise în scopul înregistrării”.
Stabilirea conformității cu prezenta dispoziție necesită clarificări cu privire la (1)
natura datelor care trebuie să fie transmise și/sau accesibile la înregistrare, și (2)
drepturile solicitanților înregistrării în legătură cu aceste date.
1.

Natura taxei

Trebuie să se facă o distincție clară între: (a) raportul complet al studiului, (b)
rezumatul (detaliat) al studiului și (c) rezultatele studiului.
a)

În mod normal, când, de exemplu, se comandă un studiu toxicologic sau ecotoxicologic, laboratorul responsabil va emite un raport complet al studiului
și îl va transmite părții care a comandat și plătit studiul. Acest termen este
definit la articolul 3 alineatul (27) ca „descriere completă și detaliată a
activității efectuate în vederea obținerii informațiilor”. Acesta cuprinde
lucrarea științifică completă, astfel cum este publicată în literatura de
specialitate, care descrie studiul efectuat sau raportul complet elaborat de
către instituția implicată în testare care descrie studiul efectuat”. Deseori,
raportul complet al studiului nu se publică, și în acest caz se pot solicita ICC;
dacă este publicat, în general, o astfel de publicare va face obiectul
drepturilor de autor. Regulamentul REACH nu impune ca acest „raport
complet al studiului” să fie depus la înregistrare, ci mai degrabă ca solicitantul
înregistrării să fie deținătorul legitim al acestuia sau să aibă permisiunea de a
face trimiteri la acesta.

b)

Pentru a face studiul mai ușor utilizabil, dar evaluabil de un cititor,
laboratoarele sau alte părți pregătesc rezumate ale studiilor sau rezumate
detaliate ale studiului din raportul complet al studiului. Acești termeni sunt
definiți la articolul 3 alineatul (28) și articolul 3 alineatul (29), de exemplu:
„prin rezumat detaliat al studiului se înțelege un rezumat amănunțit al
obiectivelor, al metodelor, al rezultatelor și al concluziilor unui raport complet
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al studiului, care furnizează suficiente informații pentru a putea face o
evaluare independentă a studiului, evitând astfel necesitatea de a consulta
raportul complet al studiului.” Rezumatele (detaliate) ale studiilor se pun
uneori la dispoziția publicului de către guverne cu acordul deținătorului
raportului integral al studiului (cum este cazul programelor naționale sau
internaționale de evaluare chimică precum rapoartele CE de evaluare a
riscului, programul HPV al OECD/ICCA și Programul de Teste Chimice HPV al
SUA). Rezumatele (detaliate) ale studiilor se vor publica în mod normal pe
site-ul ECHA, excepție făcând cazul în care un solicitant al înregistrării poate
justifica ECHA de ce această publicare este potențial dăunătoare intereselor
comerciale ale societății sau altei părți. Dacă ECHA acceptă justificarea,
rezumatele (detaliate) ale studiului nu vor fi publicate.
c)

„Rezultatul” (sau concluzia) studiului este extrasă din raportul studiului și
din rezumatul studiului. Rezultatul anumitor studii prezentate în vederea
înregistrării va fi publicat pe site-ul ECHA [articolul 119 alineatul (1) literele
(d) și (e)] și nu poate fi considerat confidențial. Această informație accesibilă
publicului nu este suficientă pentru ca o terță parte să depună o înregistrare,
întrucât orice solicitant al înregistrării trebuie să înainteze rezumatele
relevante (detaliate) ale studiului și să aibă permisiunea de a face trimiteri la
raportul complet al studiului.

2.

(2) Dreptul la date (raportul complet al studiului)

Trebuie să se facă o distincție clară între: (a) dreptul de proprietate asupra raportului
complet al studiului; (b) posesia legitimă a raportului complet al studiului, (c) dreptul
de a face trimiteri la raportul complet al studiului și (d) eventual alte drepturi.
a)

dreptul de proprietate asupra raportului complet al studiului ar
aparține în mod normal părții (părților) care deține (dețin) toate 25 drepturile
de proprietate asupra datelor (deținătorilor de date). Aceste drepturi de
proprietate sunt repartizate fie automat (pentru că proprietarul este creatorul
studiilor sau testelor), fie prin voința părților (adică prin contract).

În cazul în care drepturile de proprietate asupra datelor au fost licențiate printr-un
contract (adică cesiunea drepturilor, acordul de licență, mandatul etc.)
persoana/entitatea căreia i-au fost licențiate aceste atribute de proprietate devine fie
proprietarul deplin26 al tuturor drepturilor de proprietate asupra datelor (adică, în
cazul în care dreptul de proprietate asupra datelor a fost transferat în totalitate ̶
cesiunea drepturilor), fie proprietar/utilizator parțial (în cazul în care au fost
licențiate numai anumite materiale științifice sau în cazul în care au fost acordate
numai anumite atribute ale dreptului de proprietate, adică o licență acordată
solicitantului principal al înregistrării pentru utilizarea studiilor în scopul înregistrării).

Atributele dreptului de proprietate sunt foarte extinse: de exemplu, dreptul de a utiliza datele pentru
diferite scopuri (inclusiv înregistrarea în temeiul Regulamentului REACH), de a reutiliza datele, de a
traduce, exploata, vinde, transfera, distribui, reproduce, pregăti studii derivate, de a include studii/date în
alte studii etc.
25

26

Atunci când proprietarul de date acționează în calitate de solicitant principal, chiar dacă a dobândit
dreptul deplin de proprietate asupra datelor, totuși ar putea fi împiedicat să folosească/să elimine studiul,
după cum crede de cuviința. De exemplu, articolul 30 alineatul (1) solicită „proprietarului studiului” să
facă dovada costului membrilor SIEF care o solicită.
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Noțiunea de posesie legitimă asupra raportului complet al studiului este
menționată la articolul 10 din REACH. Cu toate acestea, acest termen nu este
definit în Regulament. În cazul informațiilor publicate, acest lucru se poate
deduce din legislația aplicabilă pentru utilizarea muncii intelectuale, și anume
legea drepturilor de autor.

Obligația de a se afla în posesie legitimă trebuie combinată cu articolul 30 alineatul
(1) din Regulamentul REACH pentru a ilustra ideea că solicitantul înregistrării trebuie
să dețină dreptul de a utiliza datele în scopul înregistrării, deși dreptul de a utiliza
datele în alte scopuri ar putea fi limitat. Un posibil exemplu concret ar fi să existe o
copie (în format electronic sau tipărit) a raportului complet al studiului, cu dreptul
valabil de a utiliza datele în scopul înregistrării.
Luând în considerare faptul că raportul complet al studiului este în primul rând o
creație intelectuală și, astfel, reglementată de legislația privind drepturile de
proprietate intelectuală, prin urmare nu ar fi posibilă, de exemplu, utilizarea unor
date furate de la un deținător de date, sau încălcarea unui acord de licență.
În plus, proprietatea intelectuală este o chestiune de drept privat, care se aplică în
mod independent de Regulamentul REACH. Posesia legitimă, prin urmare, poate fi
contestată în temeiul REACH în cazul în care este stabilită deja o încălcare a
drepturilor de proprietate intelectuală. O astfel de încălcare poate fi stabilită exclusiv
de către o autoritate sau de o instanță competentă în proprietatea intelectuală.
c)

Regulamentul REACH se referă, de asemenea, la dreptul de a face trimiteri
la raportul complet al studiului în vederea înregistrării. Aceasta se referă la
dreptul de a face trimiteri la un studiu deja transmis spre înregistrare de
deținătorul/deținătorii raportului complet al studiului sau de un alt solicitant al
înregistrării. În consecință, deținătorul de date sau utilizatorul legitim al
datelor poate oferi o „scrisoare de acces”, o licență sau orice altă formă de
acord unei alte părți (deținătorul licenței), care este limitată la utilizarea
datelor pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum ar fi în scopul
înregistrării în temeiul Regulamentului REACH, dar fără a transfera neapărat
către acea parte o copie a raportului complet al studiului, ci doar dreptul de a
face trimiteri la acest studiu;

d)

prin contrast, o simplă copie a raportului complet al studiului, fără nicio
scrisoare de acces sau fără niciun drept de a utiliza datele, nu este suficientă
pentru scopuri de înregistrare, cu excepția cazului în care raportul complet al
studiului în sine este accesibil publicului și nu este protejat prin dreptul de
autor sau de alte drepturi relevante de proprietate intelectuală.

NB: Cu excepția cazurilor specifice enumerate la articolul 10 alineatul (a) ultimul
paragraf, solicitantul înregistrării trebuie să se afle în posesie legitimă sau să aibă
permisiunea (de exemplu, o scrisoare de acces) de a face trimiteri la un raport
complet al studiului. Acest lucru se aplică, de asemenea, cazurilor în care rezumatul
detaliat al studiului sau rezumatele studiului se pot găsi pe internet (de exemplu,
rezumate publicate în cadrul programului HPV OCDE/ICCA).
În plus, în ceea ce privește informațiile electronice din „domeniul public”, aceste
informații nu pot fi utilizate doar pentru a satisface cerințele minime privind
informațiile într-o înregistrare. Solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să verifice
cu atenție în ce măsură informațiile pot fi utilizate gratis și dacă anumite utilizări ale
acestor studii încalcă drepturile de autor ale proprietarului/proprietarilor. Acest lucru
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se aplică, de asemenea, cazurilor în care se oferă accesul la rapoarte complete ale
studiilor de către agenții guvernamentale (de exemplu prin Legea SUA privind
libertatea informațiilor sau printr-o legislație similară27).

„Posesia legitimă” sau „permisiunea de a face trimiteri” prevăzută la articolul 10 din
Regulamentul REACH poate fi considerată ca derivând direct din dreptul de
proprietate intelectuală28. În conformitate cu legea drepturilor de autor, normele,
faptele și chiar datele care urmează să fie folosite pentru a crea un rezumat al unui
studiu, în general, nu sunt protejate pentru drepturile de autor. De asemenea, pot fi
realizate trimiteri și citarea unei lucrări (raportul complet al studiului în acest caz) în
rezumatele studiului și în rezumatele detaliate ale studiului, cu condiția să se
menționeze sursa și numele autorului dacă apare publicat în raportul complet al
studiului. Dreptul de autor acoperă numai forma sau modul de exprimare, dar
faptele și chiar datele care urmează să fie folosite pentru a crea un rezumat al
studiului pentru dosarul de înregistrare, în general, nu sunt protejate de această
legislație.
ECHA reamintește pe site-ul său de informare potențialilor solicitanți ai înregistrării
că, în temeiul articolului 10 din Regulamentul REACH, rezumatele detaliate ale
studiilor și rezumatele studiilor puse la dispoziția publicului pe site-ul agenției pot fi
utilizate în scopul înregistrării numai dacă potențialul solicitant al înregistrării este
deținătorul legitim al raportului complet al studiului sau are permisiunea de a face
trimitere la raportul complet al studiului. De asemenea, „reproducerea sau
distribuirea suplimentară a informațiilor face obiectul legilor dreptului de autor și ar
putea necesita permisiunea deținătorului acelor informații”. În cele din urmă,
informațiile furnizate pe site-ul ECHA nu sunt suficiente în sine pentru a îndeplini
cerințele REACH privind datele din moment ce solicitantul potențial al înregistrării
trebuie să garanteze relevanța, fiabilitatea și calitatea datelor pe care le transmite în
solicitarea sa de înregistrare.
Cum trebuie acordată posesia legitimă sau dreptul de a face trimiteri la date?
Posesia legitimă sau dreptul de a face trimiteri la un raport complet al studiului (1)
este acordată de obicei de deținătorii acestuia, dar uneori (2) se acordă prin lege sau
de către autorități.
1. Acordarea posesiei legitime sau a dreptului de a face trimiteri la un raport
complet al studiului necesită în mod normal un acord între părți. Atunci
când raportul este obiectul dreptului de autor sau al ICC, acordarea
posesiei legitime poate lua forma unei „licențe de utilizare” a datelor, în
timp ce dreptul de a face trimiteri la date poate fi acordat printr-o simplă
„scrisoare de acces”. În timpul negocierii acestor acorduri trebuie tratate
cu atenție drepturile acordate în acest fel (dreptul de utilizare exclusivă în
sensul REACH sau, de asemenea, în alte scopuri), informațiile furnizate și
eventual durata acordului sau a accesului, și costurile asociate. De

Acest caz nu trebuie confundat cu accesul la rezumatele (detaliate) ale studiului prezentate de ECHA în
timpul procesului de informare, pentru care se aplică regula de 12 ani. Aceste rezumate (detaliate) ale
studiului pot fi utilizate liber în scopul înregistrării. Pentru mai multe informații, consultați subcapitolul 4.6
din acest ghid.
28
Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice (1886), modificată ultima dată în
1979.
27
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asemenea, este posibil să fie nevoie de luarea în considerare a dreptului la
sublicență (de exemplu, licența se acordă solicitantului principal al
înregistrării care trebuie să extindă dreptul la membrii legitimi ai SIEF).
2. În anumite cazuri, dreptul de a utiliza sau de a face trimiteri la date este
acordat prin lege sau de autoritățile de reglementare. Acesta este cazul
care rezultă din articolul 25 din Regulamentul REACH care prevede că
„Orice rezumate sau rezumate detaliate ale unor studii prezentate în cadrul
unei înregistrări în temeiul prezentului Regulament cu cel puțin 12 ani
înainte poate să fie utilizat în scopul înregistrării de către oricare alt
producător sau importator.” Prin urmare, în conformitate cu „regula celor
12 ani”, este posibilă trimiterea la orice studiu și rezumat detaliat al unui
studiu fără necesitatea de a deține posesia legitimă asupra acestora. În
plus, articolul 10 alineatul (a) exceptează rapoartele studiilor menționate la
articolul 25 alineatul (3) de la cerința ca solicitantul înregistrării să fie
deținătorul legitim al acestora sau să aibă permisiunea de a face trimiteri
la ele.
Acest lucru se întâmplă, de asemenea, în cazul circumstanțelor specifice
în conformitate cu procedura de informare (conform descrierii din
capitolul 4) sau când părțile nu cad de acord în ceea ce privește schimbul
de date în cadrul unui SIEF [articolul 30 alineatul (3)]. Totuși, este
important să rețineți faptul că această „regulă a celor 12 ani” se referă
numai la rezumatele studiului sau la rezumatele detaliate ale studiului
prezentate în cadrul înregistrării în temeiul Regulamentului REACH și nu
pot fi utilizate liber în alte scopuri. Acest caz nu trebuie confundat cu
accesul la rezumatele (detaliate) ale studiului prezentate de ECHA în
timpul procesului de informare, pentru care se aplică regula de 12 ani.
Aceste rezumate (detaliate) ale studiului pot fi utilizate liber în scopul
înregistrării. Pentru mai multe informații, consultați subcapitolul 4.6 din
acest ghid.
În general, în cazul în care studiile sunt accesibile publicului, datele conținute pot fi
folosite fără a fi nevoia de examinare a drepturilor de autor asupra studiului. Cu
toate acestea, drepturile de autor nu permit solicitantului potențial al înregistrării să
copieze textul studiului - expresie fixă - în dosarul de înregistrare. Datele pot fi
utilizate pentru a produce un rezumat propriu. Cu toate acestea, utilizarea datelor
publicate pentru a satisface cerințele minime privind informațiile în scopul unei
înregistrări necesită posesia legitimă sau dreptul de a face trimiteri la raportul
complet al studiului (adică chiar studiul publicat pe care se bazează raportul
studiului).
În cazul raportului complet al studiului publicat, „posesia legitimă” sau „dreptul de a
face trimiteri la” acesta ar putea fi acordată în multe cazuri prin achiziționarea
periodicului, deși nu neapărat în toate cazurile. În cazul în care statutul studiului
publicat nu poate fi dedus din clauza drepturilor de autor afișată cu studiul în cauză
(de exemplu, editorul exclude numai utilizarea comercială), atunci este recomandabil
să se verifice cu proprietarul dreptului de autor în ce măsură societățile sunt
autorizate să folosească studiile publicate în propriul lor dosar. Dacă este necesar, un
astfel de drept poate fi obținut printr-o „scrisoare de acces” sau prin orice altă formă
de acord care să asigure o „licență” de a utiliza informațiile relevante în scopul
înregistrării. Rețineți că este posibil ca proprietarul dreptului de autor să nu fie
neapărat autorul studiului, ci mai degrabă editorul sau webmaster-ul acestuia.
Cu alte cuvinte, solicitanții înregistrării trebuie să încerce să negocieze cu
proprietarul dreptului de autor o licență care le va permite să facă trimiteri la datele
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publicate.
Este important să rețineți că, ori de câte ori se aplică transmiterea comună de
informații în conformitate cu articolele 11 sau 19 din Regulamentul REACH,
selectarea condițiilor de utilizare a informațiilor publicate trebuie să ia în considerare
faptul că informațiile vor fi utilizate nu numai de solicitantul principal al înregistrării,
ci și de toți ceilalți membri ai transmiterii în comun pentru aceeași substanță. Dacă
este necesar un acord cu proprietarul dreptului de autor sau cu reprezentantul său,
acesta trebuie să asigure utilizarea legitimă a studiilor publicate pentru toți membrii
unei transmiteri în comun.- inclusiv pentru membrii potențiali viitori care solicită
accesul la informații.
Extinderea drepturilor asupra studiului poate fi obținut printr-o „scrisoare de acces”
sau prin orice altă formă de acord. Prin acord trebuie să se asigure că solicitanții
înregistrării pot demonstra „posesia legitimă” a informațiilor relevante în scopul
înregistrării în temeiul Regulamentului REACH.
Dacă proprietarul dreptului de autor refuză să acorde o licență solicitantului
(solicitanților) potențial(i) al (ai )înregistrării, trebuie să se țină cont de faptul că
unele părți din documentele publicate nu pot fi protejate prin dreptul de autor și, prin
urmare, pot fi incluse în dosarul de înregistrare.
NB: Drepturile de autor reglementează doar forma de exprimare, însă nu faptele și
datele incluse în activitate. Acest tip de informații pot fi incluse în dosar fără
consimțământul proprietarului drepturilor de autor cu condiția ca textul dintr-un
studiu publicat să nu fie copiat ca atare în raportul studiului. În acest caz, nu este
nevoie de permisiunea prealabilă pentru a face trimiteri la date, ci trebuie făcute și
referințe și citate în studiu. Rețineți, cu toate acestea, că utilizarea datelor publicate
pentru a satisface cerințele minime privind informațiile în scopul unei înregistrări
necesită, totuși, posesia legitimă sau dreptul de a face trimiteri la raportul complet al
studiului (adică chiar studiul publicat pe care se bazează raportul studiului)

Sursa și numele autorului trebuie menționate dacă apar în articolul publicat. Cu toate
acestea, atunci când se bazează pe o scutire de la drepturile de autor, raportul
complet al studiului sau părți substanțiale ale acestuia nu pot fi copiate ca atare. În
plus, și numai într-un mod excepțional, în cazul în care dispunerea sau selectarea
unor fapte speciale pot fi considerate ca reprezentând o expresie complet nouă și
originală, acestea pot fi, de asemenea, supuse dreptului de autor. În plus, citarea,
indicând, de asemenea, sursa și numele autorului, trebuie folosită atunci când este
cazul, în conformitate cu practica corectă și în măsura cerută de scopul specific al
înregistrării, întrucât nici acest lucru nu trebuie să încalce drepturile de autor în mod
normal.
În plus, și drepturile de autor se află sub rezerva anumitor derogări care se aplică.
Dreptul de reproducere, în calitate de unul din elementele de bază ale protecției
drepturilor de autor, care este relevant în acest context, este vizat în Directiva
2001/29/CE29. Dreptul de reproducere este dreptul exclusiv de a autoriza sau de a
interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice
mijloace și sub orice formă, în totalitate sau în parte pentru autori, a operelor lor

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea
anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, JO L 167,
22.6.2001, p. 10.
29
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(articolul 2 din directivă). Există mai multe excepții și limitări (articolul 5 din
directivă), care ar putea fi considerate ca relevante pentru materialul publicat de
utilizat în sensul Regulamentului REACH (de exemplu, citarea unei lucrări care a fost
deja făcută publică în mod juridic în scopuri precum revizuirea [articolul 5 alineatul
(3) litera (d)], utilizarea unei lucrări pentru a asigura performanța corespunzătoare
sau raportarea procedurilor administrative [articolul 5 alineatul (3) litera (e)]. Astfel,
aprecierea situației dintr-un anumit stat membru ar necesita verificarea reală a
transpunerii directivei în legislația națională. În afară de legislația națională,
jurisprudența națională din țara respectivă ar putea fi de asemenea pertinentă
pentru a stabili contextul precis al unei astfel de excepții.
Prin urmare, doar din perspectiva legislației UE, nu poate fi posibilă o vizualizare
concludentă cu privire la aplicarea anumitor excepții sau limitări pentru protecția
drepturilor de autor pentru utilizarea de informații în scopul Regulamentului REACH,
întrucât aceasta depinde în mare măsură de legislația națională aplicabilă. Legislația
națională aplicabilă este de fapt legea în temeiul căreia este revendicată protecția.
De asemenea, este important să se sublinieze faptul că unele aspecte ale dreptului
de autor se pot extinde dincolo de zona UE/SEE (în special atunci când lucrările sunt
publicate pe internet).
Pe scurt, solicitanții înregistrării pot avea dreptul de a utiliza conținutul unui articol
publicat într-o formă diferită, atâta timp cât legea națională corespunzătoare privind
drepturile de autor și cea privind protecția datelor au fost verificate anterior și
respectate. În caz de incertitudine, se recomandă să solicitați consultanță juridică de
la un jurist intern specializat în legislația privind drepturile de autor.
Stabilirea originii dreptului de proprietate asupra datelor
Datele (rapoartele complete ale studiilor) aparțin de obicei (1) societăților, (2)
asociațiilor industriale, (3) consorțiilor sau (4) organismelor oficiale:
1. Societățile: când societățile efectuează studii ele însele sau comandă astfel
de studii, atunci în mod normal ele au drepturi depline de proprietate
asupra acestora, inclusiv dreptul de a acorda accesul la acele date. În
cadrul unui grup de societăți, datele pot fi păstrate de către o singură
persoană juridică în cadrul grupului și nu vor fi divulgate neapărat
celorlalte societăți din același grup fără un acord specific. Într-adevăr,
numai deținătorii de date care fac parte din același SIEF sunt obligați prin
dispozițiile prevăzute la articolul 30. Deținătorii de date care sunt în afara
SIEF nu sunt obligați să facă schimb de date în temeiul Regulamentului
REACH.
Un studiu poate fi considerat ca disponibil în cadrul SIEF dacă accesul la
raportul complet al studiului poate fi obținut de fiecare solicitant potențial
al înregistrării prin cerere adresată celorlalți membri ai SIEF [fie în baza
unui acord în conformitate cu articolul 30 alineatul (1), fie printr-o decizie
a ECHA în temeiul articolului 30 alineatul (3)]. Acest lucru presupune
faptul că studiul este fie deținut în mod direct de către oricare dintre
membrii SIEF, fie, în cazul în care proprietarul studiului se află în afara
SIEF, unui membru al SIEF i se permite totuși să facă schimb de studiu
cu alți membri ai SIEF, în special dacă acest studiu a fost deja depus la
ECHA.
2. Asociațiile din industrie: În anumite cazuri, asociațiile comerciale comandă
studii și păstrează date în numele membrilor lor. Problema aici este de a
determina deținătorul/deținătorii de date, și anume asociația, membrii săi
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sau membrii unui „grup de interese” specific din cadrul acesteia. Acest
lucru va necesita de obicei revizuirea legilor colaterale ale asociației și/sau
a documentelor care constituie grupuri de interes, de exemplu. Aceste
documente pot stabili, de asemenea, drepturile societăților care decid să
părăsească asociația sau grupul.
3. Consorțiile: societățile din cadrul unui consorțiu pot decide să facă schimb
de date existente sau să genereze date noi. Dreptul de proprietate asupra
datelor se determină în mod normal prin normele prevăzute în contractul
privind consorțiul sau în regim separat atunci când studiul face obiectul
unui schimb sau este comandat. În mod normal, drepturile la date sunt
acordate acelor părți care contribuie la costurile datelor. După cum s-a
menționat mai sus, în unele cazuri, acordul de consorțiu limitează
drepturile membrilor consorțiului de a utiliza datele pe care le schimbă sau
pe care le generează, astfel încât aceștia să nu se poată bucura de
drepturile „de proprietate” asupra acelor date.
4. Organele oficiale: de asemenea, agențiile guvernamentale, institutele de
cercetare, universitățile sau organizațiile internaționale generează studii
care sunt, de asemenea, protejate prin drepturile de autor. Dreptul de
proprietate îi aparține în mod normal guvernului, universității sau
organizației internaționale. Dreptul de a face trimiteri la date va trebui să
fie solicitat organismului în cauză. Ceea ce este important, motivul pentru
care rezumatul studiului sau raportul complet al studiului poate fi utilizat
liber în scopul înregistrării nu este acela că documentul este publicat de
aceste organisme oficiale. În anumite cazuri, acesta poate fi protejat prin
drepturile de autor sau poate aparține unei alte părți care deține drepturile
de proprietate completă asupra acestui studiu.
Cum și când se poate face schimbul de date și împărțirea costurilor?
Membrii SIEF sunt liberi să își organizeze împărțirea costurilor. Se aplică principiile
de bază de corectitudine, transparență și nediscriminare prevăzute în Regulamentul
REACH și clarificate ulterior în Regulamentul de punere în aplicare, ținând cont de
asemenea că schimbul de date nu este menit a genera profit pentru deținătorul
(deținătorii) de date, ci de a împărți costurile reale întreprinse.
Trebuie de asemenea avut în vedere că datele transmise în urmă cu 12 ani în
conformitate cu legislația anterioară nu fac obiectul compensării (a se vedea punctul
4.6.1 pentru mai multe detalii privind regula de 12 ani).
Prezentul ghid descrie mai multe formule de compensare ca puncte de pornire (vezi
capitolul 5). De asemenea, părțile trebuie să organizeze transferul fizic al datelor
(prin rezumate detaliate ale studiului - RSS, sau scrisoare de acces) între ele.
Dacă printre solicitanții potențiali ai înregistrării se numără producătorii și
importatorii de substanțe aflați în intervale cantitative diferite, se aplică termene
diferite de înregistrare. În astfel de cazuri, s-ar putea ca acordul privind schimbul de
date și împărțirea costurilor între solicitanții potențiali ai înregistrării să fi fost obținut
înainte de termenul de înregistrare. din 2010 sau 2013. Modelul privind schimbul de
date trebuie prin urmare justificat în mod clar astfel încât să fie corect, transparent și
nediscriminatoriu și pentru solicitanții potențiali ai înregistrării care se alătură în
2018 sau ulterior unei înregistrări existente. Este necesară plata efectivă a cotei din
cost la momentul înregistrării, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către
solicitanții potențiali ai înregistrării.
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NB: Pe scurt, în etapa 8, solicitanții potențiali ai înregistrării organizează între ei
schimbul efectiv de date și compensarea acestora, astfel încât fiecare solicitant
potențial al înregistrării are dreptul de a se înregistra la timp înainte de termenul
necesar de înregistrare și de a fi compensat în mod echitabil pentru datele pe care
le-a furnizat/care îi sunt furnizate, de a avea acces la informațiile de care are nevoie
pentru a-și finaliza înregistrarea, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să
plătească pentru studiile de care au nevoie în conformitate cu intervalele lor
cantitative. Costurile legate de administrarea SIEF-ului și a transmiterii în comun
precum și alte costuri administrative care nu sunt legate de studiu trebuie de
asemenea împărțite proporțional.

3.3.3.9.

Etapa 9 Transmiterea în comun a datelor

Toate informațiile existente relevante și disponibile culese la pregătirea unui dosar
comun de înregistrare trebuie să fie documentate întotdeauna de solicitantul
principal al înregistrării în dosarul tehnic. În cazul substanțelor produse sau
importate în cantități de 10 tone (sau mai mult) anual pe solicitant al înregistrării,
acesta trebuie, de asemenea, să le documenteze în raportul de securitate chimică
(RSC). Cel puțin toate informațiile din articolul 10 litera (a) pentru dosarul tehnic și
din articolul 10 litera (b) pentru raportul de securitate chimică (RSC) trebuie
documentate în formatele recomandate de raportare (anexa I la Regulamentul
REACH).
Solicitantul principal al înregistrării trebuie de asemenea să solicite tratarea
confidențială a datelor transmise în comun (articolul 10 litera (a) punctul (xi), dacă
este cazul, în timp ce cererea de confidențialitate în privința informațiilor transmise
separat de membru, îi revine membrului respectiv care transmite acea informație.
Dispozițiile articolului 10 litera (a) trebuie să fie respectate de toți solicitanții
înregistrării într-o transmitere în comun.

3.3.4. Clasificarea și etichetarea
Acordul privind clasificarea și etichetarea este unul dintre cele două obiective ale
unui SIEF. Solicitanților înregistrării li se cere să furnizeze clasificarea și etichetarea
substanței în dosarul de înregistrare descris în anexa VI, capitolul 4 ca parte a
dosarului tehnic [articolul 10 alineatul (1) punctul (iv)].
Regulamentul CLP prevede că notificatorii și solicitanții înregistrării trebuie să depună
toate eforturile pentru a ajunge la includerea unei intrări convenite în inventarul de
clasificare și etichetare, în cazul acesta notificarea rezultând în intrări diferite pentru
aceeași substanță. Această dispoziție (articolul 41 din Regulamentul CLP) include
acordurile ex-post după realizarea notificării, dar nu este neapărat un acord anterior
notificării care se bazează pe discuții (și schimbul de date) într-un SIEF. Mai multe
detalii sunt incluse în Manualul despre „Întocmirea unei notificări de clasificare și
etichetare”, disponibil la: http://echa.europa.eu/manuals.
Se recomandă ca la începutul procesului SIEF solicitanții potențiali ai înregistrării să
facă schimb de informații privind clasificarea și etichetarea pe care să le aplice
individual. Se poate anticipa în mod rațional că, dacă nu există nicio diferență de
clasificare și etichetare între membri, aceasta este o ilustrare adecvată a faptului că
datele pot face obiectul unui schimb.
Dacă există diferențe în ceea ce privește clasificarea și etichetarea, membrii SIEF pot
investiga ulterior dacă respectivele diferențe provin din informațiile diferite
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(proprietățile intrinseci) care stau la baza clasificărilor individuale, sau din diferitele
caracteristici ale substanțelor explicate în continuare în cele două exemple de mai
jos.
Exemple:
1. Producătorul A își clasifică substanța pentru un anumit pericol pentru
sănătate în baza unui studiu care nu se află la dispoziția producătorului B.
Producătorul B nu se clasifică în aceeași clasă de pericol pentru sănătate
datorită lipsei datelor adecvate și sigure și a altor informații.
În conformitate cu dispozițiile articolului 30 alineatul (1), producătorul B
trebuie să solicite producătorului A datele lipsă și, prin urmare, ambii
producători trebui să ia în considerare aplicarea aceleiași clasificări.
2. Atât producătorul A, cât și producătorul B au studii adecvate și sigure
privind un anumit pericol. Studiul privind substanța producătorului A
sugerează clasificarea. Un alt studiu privind substanța aflată la dispoziția
producătorului B sugerează absența unei clasificări. Cu toate acestea, acest
lucru se întâmplă din cauza faptului că substanțele fabricate de către
producătorii A și B au un profil de pericol diferit din cauza diferențelor
legate de procesul de producție (de exemplu, impurități, izomeri).
Discuție: clasificarea diferă din cauza profilurilor diferite de impuritate,
deși ambele studii sunt solide. Posibilitatea de a face schimb de date între
producătorii A și B în ceea ce privește respectivele pericole nu deține un
fundament rezonabil. SIP vor trebui să specifice diversele compoziții de
delimitare ale substanței dacă aceste compoziții au ca rezultat proprietăți
diferite. Numărul de compoziții-de-delimitare 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. În principiu, datele specifice care corespund fiecărei compoziții
de delimitare trebuie transmise pentru determinarea proprietății acelei
compoziții. Aceste date pot conduce la determinarea diferitelor clasificări
pentru compoziții de delimitare diferite.
Solicitanții potențiali ai înregistrării aceluiași SIEF trebuie să ajungă la un acord
reciproc în ceea ce privește clasificarea și etichetarea. Ceea ce nu presupune în mod
obligatoriu caracterul identic al clasificării și etichetării pentru toți producătorii și
importatorii aceleiași substanțe. Aceeași substanță poate fi produsă prin intermediul
unor procese diferite, conducând la diferite profiluri de impurități, a se vedea
subpunctul 1.1.7.2 din Ghidul pentru aplicarea criteriilor CLP disponibil la:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp. Aceeași
situație poate apărea, de asemenea, atunci când sunt utilizate materii prime diferite.
Totuși, schimbul de date se poate efectua și în aceste cazuri.
Schimbul de date se poate efectua atunci când clasificarea și etichetarea
diferă?
Obligația de a face schimb de date se aplică solicitanților înregistrării aceleiași
substanțe care sunt în același SIEF. Diferențele de clasificare și etichetare nu
constituie o justificare pentru absența schimbului de informații. Într-adevăr, membrii
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SIEF pot conveni asupra faptului că aceeași substanță poate face obiectul unei
clasificări și etichetări diferite, de exemplu dacă diferența este atribuită unei
impurități bine identificate, pentru care se cunosc proprietățile periculoase relevante.
Drept consecință și în cazul în care există o justificare corespunzătoare, dosarul
comun de înregistrare depus de solicitantul principal al înregistrării poate conține cel
puțin o clasificare și etichetare.

NB: De asemenea, este posibil ca membrii SIEF-ului să nu fie de acord cu solicitantul
principal al înregistrării în ceea ce privește clasificarea și etichetarea substanței (din
alte motive decât diferențele în ceea ce privește profilul de impurități, interpretările
diferite ale rezultatelor testelor) [în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera
(c)]. În acest caz, Regulamentul REACH permite membrului (membrilor) SIEF-ului în
cauză să renunțe la transmiterea în comun și să prezinte separat clasificarea și
etichetarea (C & E). Cu toate acestea, un dosar comun de înregistrare poate conține
o altă clasificare și etichetare fără a implica necesitatea unei prezentări separate,
acestea neconstituind neapărat un obstacol în calea schimbului de date.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că o clasificare și etichetare diferite pot
avea un impact asupra evaluării riscurilor și posibilitatea de partajare a evaluării
securității chimice poate deveni discutabilă.

3.3.5. Schimbul de date: traseul individual
(prezentarea separată de informații)
Solicitanții înregistrării trebuie să își respecte obligațiile în sensul Regulamentului
REACH procedând în conformitate cu articolul 30 din Regulament (și anume,
schimbul de date). Solicitanții înregistrării care prezintă separat trebuie, totuși, să
participe la transmiterea în comun.

NB: Solicitanții înregistrării au permisiunea de a prezenta separat informații pentru
anumite efecte sau pentru toate efectele date, însă trebuie să rămână membri ai
transmiterii în comun.

Prin urmare, etapele descrise mai jos se aplică numai în cazul acelor efecte pentru
care solicitanții înregistrării pot justifica aplicarea unuia dintre cele trei criterii
prevăzute la articolul 11 alineatul (3) care permite transmiterea separată a
informațiilor.
Etapa 1:

Colectarea individuală și inventarul de informații disponibile

Etapa 2:

Analiza individuală a cerințelor privind informațiile

Etapa 3:

Schimbul de date disponibile, dacă este cazul

Etapa 4:

Transmiterea în comun a datelor – prezentarea separată
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Etapele 1-3 sunt identice cu cele descrise anterior la subpunctul „traseul colectiv”, cu
excepția faptului că acestea vor fi efectuate în mod individual. Ele sunt doar
rezumate mai jos.
3.3.5.1.
Etapa 1 – Colectarea individuală și inventarul de
informații disponibile
Etapa 1 prevede ca solicitantul potențial al înregistrării să adune și să documenteze
toate informațiile privind substanța pe care le are disponibile în interior cu privire la:
(1) proprietățile intrinseci ale substanței; (2) utilizările, expunerea și (3) măsurilor
de gestionare a riscului privind substanța, și să facă cercetări în literatura de
specialitate.
3.3.5.2.
Etapa 2 – Analiza individuală a cerințelor privind
informațiile
Etapa 2 prevede ca fiecare solicitant potențial al înregistrării să identifice exact care
sunt cerințele privind informațiile pentru substanța pe care intenționează să o
înregistreze, ținând cont în special intervalul cantitativ relevant pentru el. În analiza
cerințelor lor privind informațiile, solicitanții potențiali ai înregistrării pot ține cont de
aplicarea posibilă a derogărilor de date (de exemplu pe baza unui model de
utilizări/expunere), modele QSAR, extrapolare, și metode fără testare.
3.3.5.3.

Etapa 3 – Schimbul de date disponibile

Solicitantul potențial al înregistrării posedă încă obligații privind schimbul de date în
legătură cu studiile pe care le deține.
Înainte ca studiul să fie pus la dispoziția membrului (membrilor) care îl solicită,
trebuie să fie obținut un acord privind costul schimbului de informații solicitate în
conformitate cu următoarea procedură:


în termen de o lună de la cerere, proprietarul studiului este obligat să prezinte
membrului (membrilor) care îl solicită dovada costului suportat pentru
efectuarea acestuia.



costul schimbului de informații trebuie să fie determinat în mod corect,
transparent și nediscriminatoriu (vezi capitolul 5).



în cazul în care nu poate fi obținut niciun acord, costul va fi împărțit în mod
egal.

În urma unei înțelegeri privind împărțirea costului, cu excepția cazului când se ia o
altă decizie, proprietarul trebuie să acorde permisiunea de a face trimiteri la raportul
complet al studiului în termen de 2 săptămâni de la primirea plății.
Vă rugăm să consultați subpunctul 3.3.3.8 pentru orientările privind statutul datelor
care urmează să facă obiectul unui schimb, inclusiv posesia legitimă.
3.3.5.4.

Etapa 4 Transmiterea în comun a datelor

Transmiterea în comun a datelor este descrisă la capitolul 6 de mai jos. Participarea
la o transmitere în comun este obligatorie. „Traseul individual” se poate folosi numai
în situațiile în care societățile au motive întemeiate să transmită separat o parte sau
toate datele incluse în transmiterea comună (pentru informații detaliate a se vedea
subcapitolul 6.3). Chiar dacă nu se face de fapt niciun schimb de date între cosolicitanții înregistrării ( adică se fac transmiteri separate ale tuturor punctelor
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finale), împărțirea costului transmisiei în comun (nu legat de datele în sine, ci mai
degrabă costurile administrative) trebuie de asemenea stabilit într-un mod corect,
transparent și nediscriminatoriu.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/9
[articolul 3 alineatul(3)], solicitantul potențial al înregistrării care nu trebuie să facă
schimb de teste pe animalele vertebrate, trebuie să informeze toți solicitanții
anteriori ai înregistrării și ECHA (prin transmiterea fișierului IUCLID) cu privire la
decizia sa de a transmite informațiile separat.

3.3.6. Schimbul de date cu deținătorii de date
Deținătorii de date trebuie să primească o compensare financiară pentru datele pe
care le schimbă cu solicitanții potențiali ai înregistrării. Întrucât deținătorii de date nu
au obligația să înregistreze substanța, aceștia nu au o „cotă” în înregistrarea
substanței și, prin urmare, nu sunt implicați în pregătirea dosarului comun de
înregistrare. De asemenea, ei nu sunt obligați să plătească niciun cost legat de
pregătirea dosarului sau de organizarea schimbului de date între membrii SIEF.

NB: Cu toate acestea, pentru a facilita procesul, deținătorii de date dispuși să facă
schimb de informațiile relevante trebuie să se facă cunoscuți cât mai curând posibil.
Odată implicați în discuțiile privind schimbul de date, ei trebuie să răspundă
solicitărilor de date cât mai repede posibil, și mult înaintea termenelor limită de
înregistrare.

3.3.7. Solicitantul (solicitanții) suplimentar(i) care
se alătură transmiterii (transmiterilor) în
comun
Dacă există deja un dosar comun de înregistrare, o parte din etapele descrise mai
sus pot fi omise (de exemplu, etapele 3.3.3.6 și 3.3.3.7). Solicitantul potențial al
înregistrării trebuie să contacteze solicitantul (solicitanții) principal(i) existent
(existenți) și să negocieze condițiile de aderare la dosarul de transmitere în comun
care a fost depus deja de solicitantul potențial în numele celorlalți solicitanți ai
înregistrării. Solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) înregistrării și cel (cei)
anterior(i) [sau reprezentantul (reprezentanții) acestora] trebuie să depună toate
eforturile pentru a conveni asupra schimbului de informații și costurilor acestuia în
mod corect, transparent și nediscriminatoriu. Solicitanților potențiali ai înregistrării
trebuie să li se pună la dispoziție informații transparente și clare privind identificarea
substanței, opțiunile și costurile de acces la date și privind accesarea transmisiei în
comun (token).
Dacă există deja implementat un acord privind schimbul de date, iar părțile
contractuale au hotărât să renunțe la obligația de a include clasificarea costului
și/sau mecanismele de rambursare (a se vedea secțiunea 3.2.6.2), solicitanții
potențiali ai înregistrării nu vor fi obligați de termenii acestei (acestor) renunțări.
Conform articolului 2 alineatul(2) din Regulamentul de punere în aplicare, la cererea
solicitanților potențiali ai înregistrării, solicitanții actuali ai înregistrării au obligația
să:
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-

pună la dispoziție clasificarea costurilor întreprinse după intrarea în vigoare a
Regulamentului (26 ianuarie 2016);

-

să facă dovada costurilor tuturor studiilor care vor face obiectul schimbului,
care s-au încheiat înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului respectiv,
care se solicită în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul
REACH;

-

să depună toate eforturile pentru a realiza clasificarea tuturor celorlalte
costuri suportate (înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului respectiv)
inclusiv a costurilor administrative.

Solicitantul potențial al înregistrării poate decide, de asemenea, să transmită separat
punctele finale (vezi punctul 6), parțial sau în totalitate, însă trebuie să facă parte în
continuare din transmiterea comună. Trebuie avut în vedere că solicitanții
înregistrării care decid să transmită separat unele sau toate informațiile, trebuie să
contribuie în continuare la împărțirea costurilor relevante transmiterii în comun și,
dacă este cazul, la alte costuri administrative conexe.
Pentru mai multe detalii referitoare la condițiile unei prezentări separate, vă rugăm
să consultați subcapitolul 6.3 din prezentul ghid.

3.4.

Conflicte privind schimbul de date în cadrul SIEF

Articolul 30 din Regulamentul REACH stabilește normele aplicabile conflictelor privind
schimbul de date în cadrul unui SIEF, vizând conflictele care rezultă din dezacordul
privind identitatea celui care efectuează un test nou și conflictele care rezultă din
dezacordul privind principiul și/sau condițiile de împărțire a studiilor existente pe
animale vertebrate. În plus, articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare
impune ECHA să aibă în vedere la soluționarea conflictelor înaintate în conformitate
cu articolul 30 alineatul (3), în ce măsură s-au conformat părțile prevederilor
Regulamentului în ceea ce privește cerința pentru un schimb de date corect,
transparent și nediscriminatoriu. ECHA are de asemenea obligația, conform aceluiași
Regulament, să garanteze, în contextul conflictelor înaintate în conformitate cu
articolul 30 alineatul (3), că părțile respectă principiul „o substanță, o înregistrare” în
urma unui conflict privind datele. Astfel, chiar dacă nu există un conflict direct
privind datele (în cazul scenariului transmiterii separate a tuturor datelor), dar numai
în condițiile transmiterii în comun, poate fi invocat mecanismul de conflicte (vezi
capitolul 6).
Dispozițiile privind schimbul de date și conflictele privind schimbul de date se aplică,
de asemenea, ca rezultat al proceselor de evaluare (articolul 53 din Regulamentul
REACH) atunci când trebuie să se efectueze studii noi.
Se va apela la litigiile privind schimbul de date doar în ultimă instanță, dacă
negocierile legate de schimbul de date au eșuat în ciuda depunerii tuturor eforturilor
pentru a se ajunge la un acord.
Societățile pot beneficia de și obține informații utile analizând deciziile ECHA privind
conflictele referitoare la schimbul de date, puse deja la dispoziție la
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.
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3.4.1. Conflictele privind schimbul de date în
conformitate cu articolul 30 alineatul (2)
În cazul în care un studiu (care implică sau nu animale vertebrate) este necesar
pentru înregistrare (adică este unul din cele enumerate în Anexele VII și VIII) și nu
este disponibil în cadrul unui SIEF, atunci trebuie desfășurat un nou test pentru
completarea dosarului. Prin urmare, membrii SIEF trebuie să cadă de acord cu
privire la identitatea celui care va efectua studiul care lipsește. Cu toate acestea, în
ciuda tuturor eforturilor depuse, aceștia s-ar putea să nu ajungă în continuare la un
acord (datorită lipsei voluntarilor sau datorită cel puțin unui voluntar).
În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul REACH, în cazul în care
membrii unui SIEF nu pot ajunge la un acord, ECHA trebuie să specifice solicitantul
înregistrării care efectuează testul.
Toți membrii care au nevoie de studiul respectiv trebuie să contribuie la costurile
elaborării studiului cu o cotă-parte corespunzătoare numărului de membri solicitanți
potențiali. În termen de două săptămâni de la plată, fiecare membru al SIEF are
dreptul de a primi o copie a raportului complet al studiului.
În cazul în care nu se poate ajunge la un acord între membrii SIEF-ului cu privire la
cine trebuie să efectueze noul test, unul dintre solicitanții potențiali ai înregistrării
poate informa ECHA folosind un formular web disponibil pe site-ul ECHA la:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article302.aspx, și prin furnizarea
informațiilor enumerate mai jos (șablonul este furnizat cu formularul web):


numele (societăților) solicitanților potențiali ai înregistrării care au încercat să
ajungă la un acord;



numele (societăților) solicitanților potențiali ai înregistrării care susțin că este
necesar un test;



numele (societăților) solicitanților potențiali ai înregistrării care se oferă să
efectueze testul.

Pe baza informațiilor furnizate, ECHA va selecta solicitantul înregistrării care va
efectua studiul conform criteriilor obiective (cu toate acestea, pentru termenul de
înregistrare din 2018, selecția se va face în majoritatea cazurilor aleatoriu datorită
lipsei diferențelor semnificative între solicitanții potențiali ai înregistrării).
Odată ce au efectuat studiul, solicitantul înregistrării trebuie să furnizeze raportul
complet al studiului acestor potențiali solicitanți ai înregistrării care solicită testul și
care au plătit o cotă-parte corespunzătoare numărului de solicitanți ai înregistrării
participanți, în termen de 2 săptămâni de la plată.

NB: Această procedură se aplică doar în cazul unui dezacord cu privire la cine să
efectueze o testare necesară și nu în cazul unui dezacord cu privire la nevoia de a
realiza studiul dat. Prin urmare, transmiterea formularului web nu poate duce la
impunerea unui test specific nou altor solicitanți potențiali ai înregistrării care nu
sunt de acord în privința conținutului dosarului de transmitere în comun. ECHA nu va
evalua dacă testarea este necesară sau justificată.
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Preprocesare

Articolul 30 alineatul
(2) formular online
completat de
solicitantul potențial al
înregistrării

Informații
finalizate?

Solicitare de informații
suplimentare

Nu

Da

Acord în termen
de 10 zile?

Procesul de luare a deciziei

Nu

Solicitare informații de la
alți membri SIEF

Da

Finalizare?

Nu

Procedura ECHA
s-a încheiat

Există voluntari pentru
efectuarea testului?

Da

Nu

Există vreun
reclamant printre
voluntari și nu există
nicio obiecție?

Există vreo întreprindere
care să susțină nevoia de
studiu?

Da

Nu

Nu
Da

Da
Selecție aleatorie
dintre întreprinderi

Procedura ECHA
s-a încheiat

Da

mai mult
de o întreprindere

Nu

Desemnarea unei
singure
întreprinderi

Decizia ECHA cu privire la
numirea întreprinderii care va
efectua testul

Contestație - articolul 30
alineatul (5)

Figura 6: Procedură conformă cu articolul 30 alineatul (2)
Mai mult, ECHA încurajează părțile să continue să depună toate eforturile pentru a
ajunge la un acord privind persoana care va efectua studiul înainte de a desemna ea
un membru SIEF, mai ales dacă înainte de termenul din 2018 există puține criterii
care ar diferenția în mod obiectiv solicitanții potențiali ai înregistrării unii de alții și
mai mult ca sigur că ECHA ar folosi selecția aleatorie. Dacă se ajunge la un acord
înainte de acea decizie, solicitantul potențial al înregistrării care a făcut solicitarea pe
formularul web trebuie să informeze ECHA cât mai curând posibil.
NB: Solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) înregistrării trebuie să obțină o decizie
de la ECHA desemnând un solicitant potențial al înregistrării care să efectueze studiul
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ÎNAINTE de transmiterea înregistrării.

3.4.2. Conflictele privind schimbul de date în
conformitate cu articolul 30 alineatul (3)
Membrii SIEF au o obligație de a „depune toate eforturile pentru a ajunge la un
consens într-un mod corect, transparent și nediscriminatoriu”. În continuare, ei vor
respecta prevederile relevante stabilite în Regulamentul de punere în aplicare privind
transmiterea în comun și schimbul de date. Un membru SIEF care solicită informații
cuprinse într-un dosar de înregistrare care a fost transmis deja către ECHA de
solicitanții înregistrării sau informații disponibile în cadrul SIEF înainte de a fi fost
transmise către ECHA, se poate adresa ECHA, dacă consideră că a depus toate
eforturile pentru schimbul de date și împărțirea costurilor, în timp ce celălalt (ceilalți)
membru (membrii) SIEF nu a(u) făcut acest lucru. Există un formular special pe siteul ECHA în acest scop (a se vedea mai jos). ECHA poate lua decizia de a acorda
permisiunea de a face trimiteri la datele studiilor efectuate pe animale vertebrate
părților care și-au îndeplinit obligația principală de a depune toate eforturile în
vederea obținerii unui consens. În timp ce ECHA poate acorda doar permisiunea de a
face trimiteri la datele care implică teste pe animale vertebrate [adică toate celelalte
studii sunt în afara sferei articolului 30 alineatul (3)], Autoritatea Națională de
Aplicare a Legii (NEA) va penaliza părțile care nu au depus toate eforturile de a
ajunge la un acord privind datele studiilor care nu au fost făcute pe animale
vertebrate, conform legii naționale aplicabile.
3.4.2.1.
Conflictele privind schimbul de date în
conformitate cu articolul 30 alineatul (3) după
depunerea înregistrării în comun
În conformitate cu obiectivele REACH, obligațiile privind schimbul de date se aplică în
cazul studiilor care implică animale vertebrate incluse într-un dosar de înregistrare
transmis deja precum și în cazul studiilor care nu implică animale vertebrate, dacă
solicitantul potențial al înregistrării. solicită punerea la dispoziție acestora. Prin
urmare, în cadrul unui SIEF poate interveni un conflict privind schimbul de date între
solicitanții înregistrării și solicitanții viitori ai înregistrării. De exemplu, solicitanții
potențiali ai înregistrării cu un interval cantitativ mai mic și, deci, cu termene de
transmitere mai târzii pot căuta să obțină punerea la dispoziție a conținutului unei
înregistrări transmise de solicitanții înregistrării supuși unor termene anterioare. De
asemenea, poate interveni un conflict în cazul în care solicitanții anteriori ai
înregistrării (sau reprezentantul lor) nu au răspuns mai multor solicitări privind
schimbul de date în cadrul transmiterii în comun. Un conflict poate apărea, de
asemenea, cu privire la împărțirea costurilor, de exemplu, cazul în care solicitanții
înregistrării (sau reprezentantul lor) au solicitat doar plata unei redevențe generice
pentru datele conținute în dosarul de înregistrare în comun, fără a prezenta
informații detaliate despre costuri. Un conflict poate apărea apoi în cazul în care
solicitantul potențial al înregistrării nu este de acord cu selecția datelor și alege să
transmită separat câteva sau toate efectele unei transmiteri în comun deja existente.
În timp ce solicitantul transmiterii separate nu are obligația de a participa la
împărțirea costurilor datelor pe care dorește să le transmită separat, părțile pot cu
toate acestea să aibă dificultăți în stabilirea modului de împărțire a costurilor altele
decât cele legate de studii în cadrul transmiterii în comun. În cazul unui asemenea
conflict, solicitanții potențiali ai înregistrării, care au demonstrat că au depus toate
eforturile pentru a ajunge la un acord cu solicitanții înregistrării privind împărțirea
acestor costuri, au posibilitatea de a înainta disputa la ECHA în temeiul articolului 30
alineatul (3) din Regulamentul REACH în legătură cu Articolul 3 din Regulamentul de
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punere în aplicare.
Este responsabilitatea tuturor părților (solicitantul potențial al înregistrării și
solicitantul(solicitanții) anterior(i) sau reprezentanții lor) să depună toate eforturile
pentru a ajunge la un acord privind schimbul de date și pentru stabilirea costurilor
aferente în mod corect, transparent și nediscriminatoriu. Un astfel de conflict se
poate referi la mai mult de un studiu individual care implică animale vertebrate și
poate viza setul total de date conținute în transmiterea în comun.
Cu toate acestea, în cazul unui conflict în legătură cu studii care nu implică animale
vertebrate, se aplică articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul REACH, cerând
solicitantului(solicitanților) potențial(i) al(ai) înregistrării să continue înregistrarea ca
și cum în cadrul SIEF-ului nu ar fi disponibile studii relevante. În consecință,
solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) înregistrării va (vor) trebui să efectueze
individual asemenea studii înainte de transmiterea dosarului de înregistrare.
Obligația de transmitere în comun rămâne aplicabilă chiar dacă nu se ajunge la
niciun acord privind studiile pe nevertebrate, iar acelea au fost refăcute.
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Articolul 30 alineatul (3)
formular online completat de
solicitantul potențial al
înregistrării

Preprocesare

Verificarea
admisibilității și
integralității

Nu

Solicitări de
informații
suplimentare

Da

Integral?

Admisibil și
integral?

Da

Solicitare de informații
de la cealaltă parte

Nu

Informarea
solicitantului
potențial al
înregistrării

Monitorizare

Procesul de luare a deciziei

Evaluarea informațiilor
oferite

Evaluare în favoarea
solicitantului potențial
al înregistrării?

Nu

Solicitare de
continuare a
negocierilor

Da

Se acordă permisiunea de a
începe înregistrarea și ECHA
acordă permisiunea de a face
trimitere
(+ copie
RDS) și token

ECHA informează
NEA despre
proprietarul
datelor

Sfârșit

Figura 7: Procedura conformă cu articolul 30 alineatul (3).
Solicitantul potențial al înregistrării care a demonstrat că a depus toate eforturile
pentru a efectua un schimb de date cu studii pe animale vertebrate cuprinse în
dosarul de înregistrare (transmis în comun) poate contacta ECHA printr-un formular
web disponibil pe site-ul ECHA la:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
Solicitantul potențial al înregistrării trebuie să specifice studiile pe animale vertebrate
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pe care le-a solicitat de la solicitantul (solicitanții) înregistrării (sau de la
reprezentantul acestora), sau să specifice dacă conflictul lor are legătură cu condiția
de a face parte din transmiterea comună.
În plus, solicitantul potențial al înregistrării trebuie să prezinte la ECHA toate
documentele justificative demonstrând eforturile pe care le-au depus toate
părțile pentru a ajunge la un acord în condiții de corectitudine, transparență și
nediscriminare.
După ce va stabili dacă toate părțile și-au îndeplinit obligațiile de a depune toate
eforturile în vederea ajungerii la un consens privind schimbul de date, ECHA va lua o
decizie. ECHA se va asigura de asemenea că aceste solicitări sunt tratate într-un
mod echilibrat, respectând interesele tuturor părților (deținătorii datelor, solicitanții
anteriori ai înregistrării, solicitantul principal al înregistrării și solicitanții potențiali ai
înregistrării). Prin urmare, solicitantul anterior al înregistrării este de asemenea
invitat de ECHA să facă dovada că părțile au depus toate eforturile de a ajunge la un
acord.
Dacă solicitantul (solicitanții) anterior(i) al (ai) înregistrării nu prezintă informațiile
cerute în termenul stabilit (în mod normal 10 zile lucrătoare 30), ECHA va efectua
evaluarea doar pe baza informațiilor disponibile care au fost prezentate de
solicitantul potențial al înregistrării.
Evaluarea efectuată de ECHA în contextul unui conflict privind schimbul de date între
un solicitant potențial al înregistrării și alți solicitanți ai înregistrării poate duce la
concluzia că solicitanții anteriori ai înregistrării și-au încălcat obligația de a depune
toate eforturile pentru a ajunge la un acord privind schimbul de date.
Dacă solicitantul (solicitanții) anterior (anteriori) al (ai) înregistrării (sau
reprezentanții acestora) nu a(u) depus toate eforturile pentru a ajunge la un acord
privind schimbul de date și împărțirea costurilor acestora într-un mod corect,
transparent și nediscriminatoriu, în timp ce în schimb solicitantul potențial al
înregistrării și-a respectat obligația de a depune toate eforturile, ECHA va acorda
solicitantul potențial al înregistrării permisiunea de a face trimitere la setul de studii
despre animalele vertebrate și se va asigura că această înregistrare în urma
conflictului este parte a transmiterii comune în cazul substanței respective. ECHA va
oferi astfel solicitantul potențial al înregistrării accesul la transmiterea în comun. De
asemenea, ECHA va furniza o copie a rezumatelor (detaliate) ale studiilor respective.
Studiile respective sunt cele conținute în dosarul comun de înregistrare și sunt
acoperite prin negocieri între solicitantul potențial al înregistrării și solicitanții
anteriori (sau reprezentantul lor).
Solicitanții anteriori ai înregistrării pot revendica din partea solicitanților potențiali ai
înregistrării plata în cote egale a costului, cu condiția să pună la dispoziția
solicitanților potențiali ai înregistrării raportul complet al studiului. Această acțiune va
putea fi adusă în fața instanțelor naționale.
În funcție de obiectul conflictului și pe baza deciziei ECHA, solicitantul potențial al
înregistrării va trebui să:


30

transmită un dosar de membru cu transmitere parțială separată 31, în cazul în

Observați că termenul limită nu este specificat în textul juridic, ci este stabilit de ECHA.

În general, în cazul unei transmiteri separate se aplică un tarif mai mare de înregistrare, chiar și în
urma unui conflict privind schimbul de date. Solicitantul potențial al înregistrării poate avea posibilitatea
să solicite compensații de la solicitanții anteriori ai înregistrării, în fața unei instanțe naționale, pentru
costurile suplimentare de înregistrare întreprinse.
31
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care ECHA i-a dat acordul de a face trimitere la datele despre vertebrate, în
timp ce datele despre nevertebrate trebuie puse la dispoziție de solicitantul
potențial al înregistrării;


să transmită un dosar de membru împreună cu o transmitere separată a
tuturor informațiilor22, în cazul în care conflictul se referea la dezacordul cu
privire la selecția integrală a datelor și la condițiile de accesare a transmiterii
comune.

NB: Părțile pot totuși conveni să ajungă la un acord voluntar în ciuda deciziei ECHA.
Într-un asemenea caz solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să-și dea acordul
privind transmiterea comună.
În cazul în care decizia ECHA nu este în favoarea solicitantul potențial al înregistrării,
înseamnă că acesta nu a reușit să demonstreze că a depus toate eforturile pentru a
se ajunge la un acord. În decizia sa, ECHA sugerează părților să reia negocierile în
conformitate cu obligațiile ce le revin privind schimbul de date și le oferă sfaturi
referitoare la modul în care să poarte aceste negocieri. Dacă și aceste negocieri
eșuează, solicitantul potențial al înregistrării are întotdeauna posibilitatea de a
înainta din nou cazul la ECHA.
Alți membri ai SIEF-ului implicați în conflicte în cadrul aceluiași SIEF ar putea dori să
facă o solicitare similară. Ei trebuie să demonstreze că au depus individual sau
colectiv toate eforturile pentru a ajunge la un acord cu solicitanții anteriori ai
înregistrării (sau cu reprezentantul lor).
Trebuie observat că același principiu se aplică în cazul conflictelor apărute în
contextul actualizării dosarului.
3.4.2.2.
Conflictele privind schimbul de date în
conformitate cu articolul 30 alineatul (3) înainte de
depunerea înregistrării în comun
În cazul în care un membru SIEF a solicitat ca un studiu pe animale vertebrate să
facă obiectul unui schimb în temeiul articolului 30 alineatul (1) și, în timpul pregătirii
dosarului comun de înregistrare și în termen de o lună de la primirea cererii,
proprietarul studiului refuză să facă dovada costurilor acelui studiu sau ale studiului
în sine, poate apărea un conflict privind schimbul de date în conformitate cu articolul
30 alineatul (3). Un conflict poate apărea de asemenea cu privire la condițiile de
împărțire a costurilor studiului, având de asemenea în vedere prevederile stabilite în
Regulamentul de punere în aplicare.
Solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) înregistrării care intenționează să notifice
ECHA cu privire la un caz legat de date obținute pe baza testării pe animale
vertebrate pot contacta ECHA folosind formularul web disponibil pe site-ul ECHA la:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
În principiu, conflictul poate afecta simultan mai mulți participanți la SIEF. SIEF-ul
respectiv poate fi reprezentat de unul dintre membrii, cu condiția ca aceștia să poată
demonstra că au depus, individual sau colectiv, toate eforturile pentru schimbul
necesar de date.
Această procedură se aplică doar conflictelor privind studiile pe animale vertebrate.
În cazul în care conflictul privind schimbul de date se referă și la studii care nu
implică animale vertebrate, articolul 30 alineatul (4) prevede că
solicitantul(solicitanții) potențial(i) al(ai) înregistrării trebuie să continue
înregistrarea ca și cum nu ar exista niciun studiu relevant în cadrul SIEF-ului. În
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consecință, solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) ai înregistrării va (vor) trebui
să efectueze individual asemenea studii, înainte de a transmite un dosar de
înregistrare complet.
Solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) ai înregistrării va (vor) trebui să specifice
în formularul web studiile pe animale vertebrate pe care le-au solicitat de la
deținătorul de date și va(vor) trebui să furnizeze ECHA toată documentația
justificativă care să demonstreze eforturile pe care le-au făcut toate părțile
pentru a ajunge la un acord în condiții corecte, transparente și nediscriminatorii.
Aceasta include nu doar argumentele potențialului (potențialilor) solicitant
(solicitanți) al (ai) înregistrării, ci și argumentele deținătorului datelor. Documentele
justificative constă în:


corespondența care solicită condițiile schimbului de date;



corespondență de la deținător descriind condițiile schimbului de date;



corespondență prin care se contestă condițiile impuse de deținătorul datelor;



orice altă justificare sau modificare a condițiilor prezentate de deținătorul
datelor;



corespondență prin care se contestă aceste justificări, pe care ceilalți
participanți le consideră incorecte, netransparente sau discriminatorii.
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Articolul 30 alineatul (3) formular
online completat de solicitantul
potențial al înregistrării

Preprocesare

Verificarea
admisibilității și
integralității

Admisibil și
integral?

Nu

Solicitare de
informații
suplimentare

Da

Finalizare?

Da
Solicitare de
informații de la
cealaltă parte

Nu

Informarea
solicitantului
potențial al
înregistrării

Procesul de luare a deciziei

Evaluarea informațiilor
furnizate

Evaluare în favoarea
solicitantului
potențial al
înregistrării?

Da

Emiterea unei decizii care
interzice deținătorului
datelor să demareze
înregistrarea

Solicitare de
continuare a
negocierilor

Nu

Emiterea permisiunii
solicitantului potențial al
înregistrării de a
demara înregistrarea
fără date

Contestație articolul 30
alineatul(5)

12 m

Nu

Proprietarul transmite
studiul; celălalt (ceilalți)
solicitant (solicitanți) al (ai)
înregistrării poate (pot) face
trimitere la el?

Monitorizare

Da

Emiterea unei decizii
care permite
proprietarului datelor
să demareze
înregistrarea

Studiul este disponibil întrun alt dosar de
înregistrare?

Decizia ECHA
privind necesitatea
de a repeta testul

Nu

Nu
Da
ECHA informează
NEA despre
proprietarul datelor

Proprietarul are
datele, dar nu are
dreptul de a face
Proprietarul nu
Da are dreptul de a înregistrarea
face înregistrarea Alții nu au datele,
dar au număr de
înregistrare.

Emiterea
permisiunii de a
face trimitere
(+copie RDS)
Contestație articolul 30
alineatul(5)

Sfârșit

Figura 8: Procedura conformă cu articolul 30 alineatul (3).

Repetarea
testului (în
termenul
prevăzut)

ECHA va
acorda
permisiun
ea de a
face
trimitere

Solicitantul înregistrării
trebuie să actualizeze
înregistrarea

Ghid privind schimbul de date
Versiunea 3.1 – ianuarie 2017

Pentru ca ECHA să realizeze o evaluare în cunoștință de cauză și echilibrată a
participanților la SIEF, solicitantul potențial al înregistrării trebuie să prezinte la
ECHA copii ale scrisorilor și ale altor documente expediate deținătorului datelor sau
primite de la acesta. ECHA se asigură permanent că asemenea solicitări sunt tratate
într-un mod echilibrat, luând în considerare interesele deținătorului datelor și ale
altor membri ai SIEF-ului. Prin urmare, și deținătorul de date sau reprezentantul său
este invitat să facă dovada eforturilor depuse de părți pentru a ajunge la un acord.
Decizia de a acorda permisiunea de continuare a înregistrării fără îndeplinirea
cerințelor relevante privind informațiile va fi luată după primirea tuturor informațiilor.
Dacă deținătorul datelor nu prezintă informațiile solicitate în termenul stabilit, ECHA
va efectua evaluarea și va lua o decizie doar pe baza informațiilor disponibile
prezentate de celălalt (ceilalți) solicitant (solicitanți) potențial(i) al (ai) înregistrării.
Dacă partea care solicită studiul și-a respectat obligația de a depune toate eforturile,
în timp ce deținătorul de date nu a depus toate eforturile pentru a ajunge la un
acord, ECHA va acorda părții care a solicitat studiul permisiunea de a continua cu
înregistrarea fără îndeplinirea cerinței privind informațiile relevante.
În temeiul articolului 30 alineatul (3) din Regulamentul REACH proprietarul studiului
care implică teste pe animale vertebrate nu va putea continua înregistrarea până
când nu furnizează informațiile în cauză celorlalți membri ai SIEF-ului. Ca o
consecință, este posibil ca deținătorul datelor obținute să nu aibă dreptul de a
produce sau importa substanța după expirarea termenului de înregistrare aplicabil
acestuia.

NB: Prin urmare, dacă nu există încă nicio înregistrare transmisă pentru aceeași
substanță, solicitantul (solicitanții) potențial (i) al (ai) înregistrării trebuie să obțină o
decizie de la ECHA care să îi (le) acorde permisiunea de a continua ÎNAINTE de
transmiterea înregistrării fără un alt fel de studiu solicitat.

Procedura stabilită la articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul REACH este doar un
mecanism implicit în absența unui acord privind punerea la dispoziție a unui studiu
care implică testarea pe animale vertebrate. Prin urmare, acesta trebuie inițiat doar
în ultimă instanță, după ce toate argumentele posibile au fost epuizate, iar
negocierile au eșuat în final.
Regulamentul REACH prevede că, dacă timp de 12 luni de la data înregistrării
acestora, deținătorul studiului nu a pus studiul la dispoziție solicitanților înregistrării,
ECHA trebuie să decidă dacă studiul se va repeta. Chiar dacă solicitantului
(solicitanților) înregistrării i (li) se permite să transmită dosarul fără studiul disputat,
toate părțile trebuie să continue eforturile pentru a ajunge la un acord cu deținătorul
studiului, chiar dacă dosarul de înregistrare a fost transmis.
Aprecierea situației de fapt în contextul unui conflict privind schimbul de date poate
duce la stabilirea faptului că proprietarul unui studiu și-a încălcat obligația de a
depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord privind punerea la dispoziție a
studiului. În temeiul articolului 30 alineatul (6) din Regulamentul REACH, proprietarul
unui studiu care își încalcă această obligație poate fi supus și sancțiunilor care se
aplică de către autoritățile de aplicare a legii din statul membru unde este stabilit.
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3.4.3. Cum trebuie conduse negocierile pentru a
preveni conflictele legate de schimbul de date
Articolul 30 impune membrilor SIEF obligația de a depune toate eforturile pentru a
ajunge la un consens privind schimbul de date într-un mod corect, transparent și
nediscriminatoriu.
În vederea prevenirii conflictelor privind schimbul de informații, solicitanții potențiali
ai înregistrării și membrii SIEF care solicită informații trebuie să precizeze natura
exactă a informațiilor solicitate de la deținătorul de date.
Depunerea tuturor eforturilor pentru a ajunge la un consens impune tuturor părților
să identifice soluții alternative atunci când negocierile sunt blocate și să fie deschise
și proactive în dialogul lor cu cealaltă parte. În cazul în care o parte primește un
răspuns nesatisfăcător, pe care îl consideră neclar, incorect sau incomplet, îi revine
destinatarului responsabilitatea de a contesta acel răspuns, prin transmiterea unor
întrebări sau argumente constructive, clare și precise către expeditor.
Fiecare parte trebuie să ofere un timp rezonabil celeilalte pentru a oferi răspunsuri
adecvate la întrebările sale.
Trebuie invocate toate argumentele între părțile implicate. Argumentarea care
provoacă poziția fiecărei părți se comunică între cele două părți direct și nu numai cu
ECHA.
Toate costurile care fac obiectul schimbului de date trebuie clasificate și justificate.
Orice mecanism de repartizare a costurilor trebuie să fie justificat și
nediscriminatoriu între solicitanții actuali ai înregistrării și solicitanții înregistrării care
aderă la transmiterea în comun în momente diferite. Capitolul 5 din prezentul ghid
oferă câteva exemple.
Solicitanții anteriori ai înregistrării trebuie să se asigure că (noii) solicitanți potențiali
trebuie să participe numai la împărțirea costurilor informațiilor pe care trebuie să le
prezinte în scopul îndeplinirii cerințelor proprii privind înregistrarea. Acest lucru se
aplică și costurilor administrative.
Dacă se solicită acest lucru, solicitantul (solicitanții) anterior(i) al(ai) înregistrării
trebuie să facă dovada științifică a abordării urmate în selectarea datelor care este
necesară pentru a demonstra utilizarea sigură a substanței. Ar putea fi util să
consultați rezumatul practic de înalt nivel al cerințelor REACH pentru solicitanții
înregistrării substanțelor produse sau importate la tonaje de 1-100 tone pe an
disponibile pe site-ul ECHA, la https://www.echa.europa.eu/practical-guides.
Acordul privind schimbul de date trebuie să fie clar și comprehensibil pentru toate
părțile în ceea ce privește conținutul dosarului și tipul de acces care se obține prin
plata cotei stabilite din costuri.
Articolul 30 alineatul (3) se referă numai la cererile legate de datele rezultate din
testarea pe animale vertebrate. În cazul în care solicitanții potențiali ai înregistrării
trebuie să își finalizeze dosarul cu studii care nu implică testarea pe animale
vertebrate și în cazul în care nu au reușit să ajungă la un acord cu deținătorul de
date [sau cu reprezentantul [reprezentanții) acestuia] privind schimbul acestor date,
se aplică articolul 30 alineatul (4] din Regulamentul REACH. Acesta prevede că
solicitantul potențial al înregistrării „va proceda la înregistrare ca și când nu ar fi
disponibil niciun studiu relevant în cadrul SIEF-ului”. Aceasta presupune ca, pentru a
îndeplini cerințele de înregistrare referitoare la intervalul de tonaj în acest scop,
aceste studii să fie efectuate individual sau împreună cu alți solicitanți potențiali ai
înregistrării care se confruntă cu dificultăți similare.
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Cu toate acestea, articolul 30 alineatul (6) din Regulamentul REACH impune, de
asemenea, autorităților naționale competente să sancționeze proprietarul studiilor
care a refuzat să le furnizeze.
ECHA pune la dispoziție un site dedicat cu sfaturi practice pentru negocierile privind
schimbul de date la: http://echa.europa.eu/support/registration/workingtogether/practical-advice-for-data-sharing-negotiations.

3.4.4. Căile de atac disponibile împotriva deciziilor
ECHA
Anumite decizii ale ECHA pot fi atacate, conform articolului 91 din Regulamentul
REACH, în fața Camerei de recurs a ECHA.
În conformitate cu articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul REACH, solicitantul
potențial al înregistrării sau solicitanții anteriori pot recurge la Camera de recurs a
ECHA împotriva unei decizii luate de ECHA în conformitate cu articolul 30 alineatul
(3) sau articolul 30 alineatul (2). În conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din
Regulamentul REACH, o cale de atac se poate depune și în cazul unei părți care are o
preocupare directă și individuală față de decizie. În ambele cazuri, calea de atac
trebuie să fie depusă în termen de trei luni de la data notificării deciziei către
persoana în cauză sau de la data la care decizia a devenit cunoscută apelantului. În
plus, trebuie să fie plătită o taxă de recurs în conformitate cu articolul 10 alineatul
(1) din Regulamentul privind redevențele32.

3.5.

Exemple privind schimbul de date

Exemplul 1: „Cazul elementar”
1. Părțile implicate: societățile A, B, C și D produc substanța X în UE, fiecare
într-o cantitate de cel puțin 100 de tone pe an. Substanța X este o
substanță monoconstituentă menționată în EINECS. Societățile A, B, C și D
au preînregistrat fiecare substanța X în iulie și august 2008. Societatea B
și-a indicat disponibilitatea de a acționa ca mediator.
2. Societatea F (utilizatorul din aval) a transmis apoi către ECHA faptul că
deține informații privind substanța X.
3. Pre-SIEF: societatea B solicită o reuniune a societăților A, B, C și D și
propune să se verifice dacă substanța X, în forma produsă de fiecare
societate, este identică în sensul Ghidului pentru identificarea și denumirea
substanțelor conform Regulamentului REACG și CLP prin schimbul de
informații privind identificarea substanței în contextul unui acord propus de
confidențialitate. Toate societățile sunt de acord.
4. Formarea SIEF-ului: după confirmarea echivalenței celor patru substanțe
X, se formează un SIEF și cei patru solicitanți ai preînregistrării intră întrun acord de consorțiu pentru a conveni asupra clasificării și etichetării
substanței X, pentru a face schimb de date referitoare la respectiva

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 340/2008 din 16 aprilie 2008 privind redevențele și taxele care se
plătesc Agenției Europene a Substanțelor Chimice astfel cum s-a modificat ulterior, JO L 107, 17.4.2008,
pag. 6.
32

97

98

Ghid privind schimbul de date
Versiunea 3.1 – ianuarie 2017

substanță, folosind un expert ca „administrator” și pentru a înregistra
substanța X în comun (dar cu RSC și orientări privind utilizarea în condiții
de siguranță separate). Repartizarea costurilor trebuie să se efectueze în
mod egal prin utilizarea unor costuri medii de înlocuire, așa cum s-a
solicitat de laboratoarele L, M și N.
5. Schimbul de date: expertul colectează toate datele disponibile de la
solicitanții potențiali ai înregistrării, le compară cu nevoile de date specifice
unui prag cantitativ superior celui de 100 de tone, propune studii-cheie și
identifică deficitele de informații. Membrii consorțiului solicită expertului să
efectueze o căutare în literatura de specialitate, să solicite date de la
societatea F și să pregătească rezumatele detaliate necesare ale studiului
și alte rezumate de studiu. Societatea F deține date referitoare la un efect
care le lipsește solicitanților potențiali ai înregistrării și aceștia sunt de
acord să plătească societății F 80 % din costurile acestor date, fiecare
societate plătind 20 %. După efectuarea unei căutări în literatură, încă
lipsesc anumite date necesare în conformitate cu anexa IX și solicitanții
potențiali ai înregistrării sunt de acord că societatea B va efectua testele
necesare (după aprobare) și vor permite ca studiul să facă obiectul unui
schimb egal de date. Solicitanții potențiali ai înregistrării sunt de asemenea
de acord că societatea B va fi „solicitantul principal al înregistrării”.
6. Transmiterea în comun a datelor : la 15 octombrie 2012 societatea B
înregistrează substanța X în calitate de solicitant principal al înregistrării cu
o propunere de testare pentru datele lipsă în temeiul Anexei IX. Societățile
A, C și D înregistrează separat substanța X în noiembrie 2012 prin
trimiterea dosarelor membrilor cu o trimitere la datele transmise și la
propunerea de testare efectuată în numele lor de societatea B.
7. Înregistrare: Societățile A, B, C și D primesc fiecare un număr de
înregistrare.
Exemplul 2: Intervale cantitative diferite
1. Părțile implicate: societățile A, B, C și D produc, importă sau intenționează
să importe substanța X în UE. Societățile A, B și C produc substanța X la
un interval cantitativ cuprins între 10 și 100 de tone pe an și societatea D
intenționează să importe substanța X în UE la un interval care depășește 1
tonă în anii următori.
2. Preînregistrarea: Societățile A, B, C și D pre-înregistrează toate substanța
X. Societățile A, B și C au precizat că ele vor înregistra înainte de 1 iunie
2013, iar Societatea D înainte de 1 iunie 2018. Societatea A și-a indicat
disponibilitatea de a acționa ca mediator.
3. Pre-SIEF: societatea A solicită o reuniune a experților de la societățile A, B,
C și D pentru a primi și analiza în cadrul unui acord de confidențialitate
informațiile provenite de la alte societăți, informații care sunt necesare
pentru confirmarea caracterului identic al substanței produse/importate de
fiecare societate și a informațiilor privind clasificarea și etichetarea.
4. Formarea SIEF-ului: experții societăților confirmă că toate substanțele sunt
identice în sensul criteriilor stabilite de Ghidul pentru identificarea și
denumirea substanțelor conform REACH și CLP, însă diferite impurități pot
justifica diferențele de clasificare și etichetare. Societățile A și B propun să
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încheie un acord de consorțiu pe bază de cotă egală cu utilizarea costurilor
de înlocuire; societatea C propune proporționalitatea în funcție de volum
pe baza costurilor istorice. Societatea D declară că nu va participa în niciun
consorțiu în acest stadiu. Societățile A, B și C decid desemnarea unei părți
terțe care să acționeze ca administrator și care să propună un acord de
consorțiu cu un mecanism „echitabil” de schimb de date; aceștia comunică
administratorului informațiile privind volumul producției. De asemenea,
sunt de acord că colectarea și revizuirea datelor vor fi efectuate de experții
celor trei societății și că societatea B va fi solicitantul principal al
înregistrării.
5. Schimbul de date: administratorul propune repartizarea costurilor folosind
un raport care să țină cont parțial de pragurile cantitative reale. Experții
colectează toate datele disponibile de la solicitanții preînregistrării și
compară datele disponibile cu nevoile de date la praguri cantitative
diferite; aceștia propun studii-cheie și identifică deficitele de informații.
După exercițiul de colectare și după efectuarea unei căutări în literatura de
specialitate, experții concluzionează că sunt disponibile toate datele
necesare până la pragul de 10 tone, dar că lipsesc date în intervalul
cantitativ cuprins între 10-100 de tone. Societățile A și B sunt de acord să
facă o propunere de testare pentru ca societatea B să conducă testările
pentru datele lipsă și să împartă costurile în mod egal.
6. Transmiterea în comun a datelor : societatea B înregistrează substanța X
la 1 mai 2013. În calitate de solicitant principal al înregistrării, aceasta
depune o transmitere în comun în numele societăților A, C și D. Societățile
A și C înregistrează substanța la 2 mai. În 2015, societatea D atinge pragul
de 1 tonă și ar dori să se înregistreze cât mai curând posibil. Societatea D
trebuie să prezinte doar datele disponibile și informațiile referitoare la
proprietățile fizico-chimice (întrucât cantitatea sa nu îndeplinește criteriile
stabilite în anexa III), dar încă trebuie să cadă de acord cu celelalte părți
pentru a i se permite să facă trimiteri la transmiterea solicitantului
principal al înregistrării pentru acele date și pentru acea clasificare și
etichetare. Societatea D primește scrisoarea de acces după acceptarea
modelului de împărțirea a costurilor convenit în acordul privind SIEF.
7. Înregistrare: Societățile A, B, C și D primesc fiecare un număr de
înregistrare.
Exemplul 3: Aderarea la o transmitere existentă în comun
1. Părțile implicate: în cadrul societății A, un producător al unei substanțe
menționate în EINECS a cunoscut o creștere rapidă a volumului anual
produs în perioada 2008-2011, ceea ce aduce media cantitativă pe trei ani
la cel puțin 1 tonă în 2012.
2. Preînregistrare: Societatea A pre-înregistrează cu întârziere substanța în
iunie 2012.
3. Participarea la SIEF: societății A i se acordă accesul la datele de contact ale
societăților B, C și D, care transmiseseră, de asemenea, o preînregistrare
pentru această substanță menționată în EINECS. Societățile B, C și D au
format deja un SIEF. Societatea B a înregistrat deja substanța în calitate
de solicitant principal al înregistrării și a depus o transmitere în comun în
numele societăților C & D; în timp ce societățile C și D se așteaptă să se
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înregistreze în următoarele luni. Pe baza contactelor preliminare,
societățile A, B, C și D au convenit că substanța este „aceeași” în scopul
schimbului de date și înregistrării și au început să coopereze în cadrul
SIEF.
4. Schimbul de date: societatea A decide să accepte toate datele prezentate
deja în cadrul transmiterii în comun și se alătură acordului privind schimbul
de date existent între societățile B, C și D și contribuie la costuri în
conformitate cu măsurile privind schimbul de date și împărțirea costurilor
care sunt în vigoare în societățile B, C și D. Contribuția sa la costuri se
limitează la informațiile solicitate pentru intervalul cantitativ cuprins între 1
și 10 tone.
5. Transmiterea în comun a datelor: solicitantul principal al înregistrării dă
numele transmiterii în comun și un simbol valabil33 pentru societatea A,
care se alătură transmiterii și identifică persoana sa contact. Dacă
aderarea societății A are un impact asupra dosarului principal (de exemplu
noi cunoștințe privind riscul), atunci solicitantul principal al înregistrării
trebuie să actualizeze dosarul principal de înregistrare pentru a reprezenta
întreaga transmitere în comun.
6. Înregistrare: societatea A înregistrează substanța înainte de 31 mai 2018
și primește un număr de înregistrare.
Exemplul 4: Deținătorul de date și extrapolarea pentru substanțele care
beneficiază de un regim tranzitoriu
1. Părțile implicate: societățile A și B produc substanța X care beneficiază de
un regim tranzitoriu și intenționează să continue să facă acest lucru în
cantități mai mari de 1 tonă pe an. Partea terță C deține date privind
substanța Y, pentru care sunt îndeplinite condițiile pentru extrapolare cu
substanța X.
2. Preînregistrarea și publicarea listei: societățile A și B pre-înregistrează
substanța care a fost inclusă în lista substanțelor preînregistrate.
3. Depunerea informațiilor de către deținătorii de date: Partea terță C
transmite informațiile despre substanța Y și indică faptul că informațiile
despre această substanță sunt relevante pentru extrapolarea cu substanța
X. Aceste informații și identitatea părții terțe C sunt disponibile
solicitanților potențiali ai înregistrării A și B prin intermediul REACH IT.
4. Formarea SIEF-ului: societățile A și B stabilesc că substanța este identică și
că se poate face schimb de date pentru toate efectele.
5. Schimbul de date: o cercetare în literatura de specialitate arată că există
câteva date care sunt disponibile privind substanța X. Societățile A și B fac
schimb de date pe care le au în posesie și îl contactează pe deținătorul de
date C pentru a avea acces la informațiile despre substanța Y în vederea
completării deficitelor de date. Această informație este, de asemenea,

Pentru mai multe informații și detalii practice, vă rugăm să consultați textul de ajutor cuprins în
REACH.
33
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utilizată de solicitanții potențiali ai înregistrării într-un SIEF pentru
substanța Y, pentru care a fost plătită o parte din costurile suportate
pentru generarea acesteia. După ce verifică că aceste informații pot fi
utilizate, de asemenea, pentru a soluționa deficitele de informații pentru
substanța X, societățile A și B sunt de acord să plătească procentul
convenit (ținând cont de faptul că societățile care înregistrează substanța Y
participă de asemenea la împărțirea costurilor) din costurile suportate de
deținătorul de date C pentru generarea de date.
6. Transmiterea în comun a datelor : societatea B înregistrează substanța X
în calitate de solicitant principal și societatea A o înregistrează mai târziu
ca membru al transmiterii în comun.
7. Înregistrare: Societățile A și B primesc un număr de înregistrare.

4.

„PROCESUL DE SOLICITARE DE INFORMAȚII”:
REGULI PRIVIND SCHIMBUL DE DATE PENTRU
SUBSTANȚELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE UN
REGIM TRANZITORIU ȘI PENTRU SUBSTANȚELE
CARE BENEFICIAZĂ DE UN REGIM TRANZITORIU
CARE NU AU FOST PREÎNREGISTRATE

Regulamentul REACH prevede Regulamente pentru schimbul de date în cazul
1. substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu care au fost
preînregistrate (cu întârziere) (vezi capitolul 3 din prezentul ghid) și
2. în cazul substanțelor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu și/sau pentru
substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu și care nu au fost
preînregistrate (cu întârziere).
Articolele 26 și 27 din Regulamentul REACH reglementează procesul pentru inițierea
procesului de schimb de date legat de această a doua categorie de substanțe
(subcapitolul 2.3 din prezentul ghid). Acest proces se numește „procesul de solicitare
de informații” și este explicat în acest capitol.

4.1.

Scopul procesului de solicitare de informații

Solicitarea de informații este o etapă obligatorie înainte ca solicitantul potențial al
înregistrării (care se integrează în a doua categorie descrisă mai sus) să poată
continua cu înregistrarea. Procesul de solicitare de informații are două scopuri:
1. pentru a stabili dacă aceeași substanță a fost înregistrată anterior/dacă sau solicitat informații despre aceasta;
2. pentru a facilita contactul între:
a. solicitantul (solicitanții) anterior(i) al(ai) înregistrării, dacă există
vreunul;
b. solicitantul potențial al înregistrării care solicită informații;
c. alți solicitanți potențiali ai înregistrării care au solicitat informații,
dar nu s-au înregistrat încă, dacă există vreunul;
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d. alți solicitanți potențiali ai înregistrării care sunt membrii pre-SIEFului, dacă există vreunul, care au făcut o preînregistrare (cu
întârziere), dar nu au înregistrat încă substanța despre care
solicitantul potențial al înregistrării a solicitat informații.
3. În practică, contactul este facilitat de ECHA prin intermediul unei pagini de
co-înregistrare, o platformă în REACH IT unde sunt prezentate părțile sus
menționate cu datele lor de contact și statutul reglementat (solicitant
anterior al înregistrării, solicitant potențial al înregistrării).
4. Schimbul de date este organizat între solicitantul (solicitanții) anterior
(anteriori) al (ai) înregistrării și solicitantul (solicitanții) potențial
(potențiali) al (ai) înregistrării (indiferent dacă aceștia sunt membrii SIEF
sau solicitanți de informații) pentru a respecta obligația de transmitere în
comun și pentru a prezenta un dosar de înregistrare comun (a se vedea
figura 9).

4.2.

Procesul de solicitare de informații este obligatoriu?

Da. Înainte de înregistrare, un solicitant potențial al înregistrării unei substanțe care
nu beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizată) și/sau un solicitant potențial al
înregistrării unei substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu care nu a
preînregistrat substanța respectivă trebuie să solicite informații din partea ECHA cu
privire la depunerea anterioară a unei înregistrări pentru substanța respectivă.
Solicitanții potențiali trebuie să solicite informații numai despre substanțele pe care
intenționează să le înregistreze. Nu trebuie să se solicite informații despre
substanțele care nu mai sunt produse sau importate.

NB: Nu trebuie efectuate studii noi pe animale vertebrate înainte de cunoașterea
rezultatului procesului de solicitare de informații. Nu există niciun termen-limită
pentru a depune o solicitare de informații la ECHA.
NB: Rezultatul solicitării de informații (privind identificarea substanței și/sau
disponibilitatea datelor) trimis de ECHA trebuie să se reflecte în dosarul de
înregistrare. În plus, ECHA solicită solicitantului principal al înregistrării să introducă
în dosarul de înregistrare numărul solicitării de informații.

Pentru mai multe detalii despre procesul de solicitare de informații, vezi figura 9 de
mai jos.
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Figura 9: Prezentare generală a procesului de solicitare de informații

4.3.

Cine trebuie să facă solicitarea de informații?

Orice persoană juridică existentă care trebuie să înregistreze o substanță care nu
beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizată) sau o substanță care beneficiază de
un regim tranzitoriu care nu a fost preînregistrată și care nu are nicio posibilitate de
a efectua o preînregistrare întârziată a substanței în conformitate cu articolul 28
alineatul (6). Aceste persoane juridice pot include:


producătorii și importatorii de substanțe neetapizate sau substanțe etapizate
care nu au fost preînregistrate individual sau în preparate în cantități de 1 tonă
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sau mai mult pe an, inclusiv intermediarii;


producătorii și importatorii de articole care conțin substanțe (substanțe
neetapizate sau substanțe etapizate care nu au fost preînregistrate) cu
eliberare intenționată în condiții normale sau previzibile de utilizare și prezente
în articolele respective în cantități de 1 tonă sau mai mult pe an;



„reprezentanții unici” ai producătorilor din afara UE care importă substanța
(substanțele) (substanțe neetapizate sau substanțe etapizate care nu au fost
preînregistrate) în cantități de 1 tonă sau mai mult pe an.

Conform articolului 12 alineatul (2), solicitanții înregistrării au de asemenea obligația
să solicite informații în cazul unei creșteri a intervalului cantitativ, când au nevoie de
informații suplimentare pentru a-și îndeplini cerințele de înregistrare.
Pentru mai multe detalii privind preînregistrarea întârziată a substanțelor care
beneficiază de un regim tranzitoriu, vă rugăm să consultați subcapitolul 3.1 din
prezentul ghid și Ghidul pentru înregistrare disponibil la
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

NB: Producătorii din afara UE nu pot formula solicitări despre/nu pot înregistra direct
substanțele care sunt exportate în UE. Producătorii din afara UE pot decide fie ca
înregistrarea lor să fie făcută de către importatori fie ca, în mod alternativ, aceștia să
poată fi reprezentați de o persoană fizică sau juridică pe teritoriul Uniunii Europene,
„reprezentantul unic” al acestora.

În mod similar, un reprezentant unic poate reprezenta mai mulți producători ai unei
substanțe din afara UE. În acest caz, un reprezentant unic trebuie să prezinte o
solicitare de informații privind substanța pentru fiecare producător din afara UE.
Pentru mai multe informații referitoare la rolurile și sarcinile reprezentantului unic,
vă rugăm să consultați Ghidul pentru înregistrare.

4.4.

Substanțele care fac obiectul procesului de solicitare
de informații

În conformitate cu articolul 26 din Regulamentul REACH, procesul de solicitare de
informații se aplică substanțelor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu și
substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu care nu au fost preînregistrate
(vezi subcapitolul 2.3 din prezentul ghid).
Substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu sunt substanțe care nu
corespund definiției substanțelor prevăzute în articolul 3 alineatul (20) din
Regulamentul REACH. Prin urmare, acestea fie nu fost produse în sau importate pe
piața UE înainte de 1 iunie 2007, fie au figurat în ELINCS (și au fost considerate ca
fiind înregistrate în conformitate cu articolul 24).
Substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu care fac obiectul procesului de
solicitare de informații sunt cele care nu au fost preînregistrate de o anumită
persoană juridică. Solicitanții potențiali ai înregistrării acestor substanțe care
beneficiază de un regim tranzitoriu trebuie să nu mai producă sau importe substanța
și să adreseze o solicitare de informații către ECHA cu privire la existența unei
înregistrări pentru substanța respectivă. Ulterior, aceștia trebuie să efectueze
înregistrarea înainte de reluarea producției sau importului.
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4.5.

Informații care trebuie să fie prezentate în cadrul
solicitării

Ca parte a solicitării, solicitantul potențial al înregistrării trebuie să prezinte
următoarele informații [articolul 26 alineatul (1)]:


identitatea persoanei juridice, în conformitate cu punctul 1 din anexa VI la
REACH, cu excepția locurilor de utilizare;



identitatea substanței în conformitate cu punctul 2 din anexa VI la REACH;



acele cerințe privind informațiile care ar necesita efectuarea de către acesta a
unor noi studii care implică sau nu teste pe animale vertebrate.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați pagina (paginile) web dedicată
(dedicate)34 de pe site-ul ECHA.

4.6.

Rezultatele procesului de solicitare de informații

Ca parte a procesului de solicitare de informații, ECHA verifică identificarea
substanței, furnizată de solicitantul potențial al înregistrării.
Dacă se acceptă solicitarea de informații, solicitantul va primi un număr de
înregistrare și următoarele informații:
- despre alți solicitanți de informații (solicitanți potențiali ai înregistrării);
- despre solicitanți anteriori ai aceleiași substanțe;
- despre alți solicitanți potențiali ai înregistrării care sunt membrii pre-SIEF, dacă
există vreunul, care au făcut o preînregistrare (cu întârziere), dar nu au
înregistrat încă substanța. NB: Solicitanții de informații despre o substanță
etapizată care nu a fost încă înregistrată devin membrii ai SIEF-ului pentru acea
substanță.
- despre detalii privind rezumatele (detaliate)ale studiilor solicitate, conform
datei lor de transmitere astfel cum reiese din explicațiile de mai jos.
Mai multe detalii privind procesul de solicitare de informații sunt disponibile în
documentul „Întrebări și răspunsuri despre solicitările de informații” și pe pagina de
internet35 dedicată de pe site-ul ECHA.

4.6.1. „Regula de 12 ani”
Perioada de compensare privind datele în temeiul Regulamentului REACH este de 12
ani. Aceasta se aplică rezumatelor (detaliate) ale studiilor prezentate în cadrul unei
înregistrări [în conformitate cu articolul 25 alineatul (3)].
Articolul 24 alineatul (1) prevede că o notificare în conformitate cu Directiva
67/548/CEE menționată este considerată ca o înregistrare căreia ECHA i-a alocat un
număr de înregistrare până la 1 decembrie 2008. Prin urmare, regula de 12 ani se
aplică, de asemenea, datelor prezentate în cadrul unei notificări făcute în
conformitate cu Directiva 67/548/CEE.
În conformitate cu cadrul juridic al Directivei 67/548/CEE, datele furnizate ca parte a

34

http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/inquiry.

35

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/inquiry.
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unei notificări ar putea fi utilizate ca parte a unei notificări suplimentare în scopul
notificării ulterioare după 10 ani de la data depunerii datelor. În conformitate cu
articolul 25 alineatul (3) al Regulamentului REACH, această perioadă a fost
prelungită cu 2 ani pentru o perioadă de 12 ani de la data inițială de depunere către
autoritățile competente (de exemplu datele furnizate în cadrul notificării la 1 iunie
2001 vor continua să fie protejate în sensul REACH până la 1 iunie 2013).
NB: Este important de făcut diferența între data transmiterii și data efectuării
studiului, care pre-datează transmiterea însăși. Regula de 12 ani se aplică de la
momentul transmiterii studiului respectiv, indiferent de data la care a fost întocmit.
În plus, data depunerii unui rezultat specific de testare la autoritatea competentă nu
este în mod obligatoriu aceeași cu data notificării originale. Într-adevăr, este posibil
ca testul să fi fost prezentat ulterior (de exemplu, după o creștere a intervalului
cantitativ până la următorul nivel de testare) și, prin urmare, este posibil ca perioada
de 12 ani să nu fi expirat.
Exemplu:
Anul realizării testului

Anul transmiterii
testului în conformitate
cu DSD
(67/548/EEC) sau
REACH

Sfârșitul perioadei de
compensare (în scopul
REACH)

1985

-

12 ani după ce testul este
trimis în scopul
înregistrării

1985

2000

2012

1985

2010

2022

1985

1985

1997

În consecință, în conformitate cu articolul 25 alineatul (3) (și criteriile descrise),
datele care au fost prezentate pentru prima dată în contextul legislației anterioare cu
peste 12 de ani în urmă nu vor face obiectul unei compensații. Cu toate acestea, s-ar
putea să trebuiască împărțite alte costuri administrative legate de aceste date.
Prin urmare, datele cerute de solicitantul de informații în dosarul său de solicitare se
vor încadra într-una dintre cele trei categorii descrise în următoarele subpuncte.

4.6.2. Substanța a fost deja înregistrată și
informațiile relevante au fost prezentate în
urmă cu mai puțin de 12 de ani
ECHA invită solicitantul de informații să depună toate eforturile pentru a ajunge la un
acord privind schimbul de informații și îi pune la dispoziție prompt următoarele
informații:


numele și adresa (adresele) solicitantului (solicitanților) anterior(i) al (ai)
înregistrării și ale altor solicitanți potențiali ai înregistrării (de exemplu, ale
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solicitanților de informații și ale membrilor pre-SIEF);


lista datelor relevante și disponibile trimise deja de aceștia, pentru a căror
utilizare în scop de înregistrare este nevoie de împărțirea costurilor cu
solicitanții anteriori ai înregistrării.

În același timp, ECHA va informa solicitantul (solicitanții) existenți și toți solicitanții
potențiali ai înregistrării cu privire la numele și adresa solicitantului de informații. În
acest stadiu, nu sunt așteptate acțiuni proactive din partea solicitantului
(solicitanților) anterior(i) al (ai) înregistrării. Solicitantul de informații va trebui să îi
contacteze pentru a se alătura transmiterii în comun.

4.6.3. Substanța a fost deja înregistrată și
informațiile relevante au fost prezentate în
urmă cu peste 12 ani
ECHA oferă prompt solicitantului următoarele informații:


numele și adresa (adresele) solicitantului (solicitanților) anterior(i) al (ai)
înregistrării și ale altor solicitanți potențiali de informații (de exemplu, ale
solicitanților de informații și ale membrilor pre-SIEF);



copii după datele relevante și disponibile transmise deja de ei, care se pot
folosi în mod gratuit în scopuri de înregistrare.

În paralel, ECHA aduce la cunoștința solicitantului (solicitanților) existent (existenți)
și a tuturor solicitanților anterior de informații și datele de contact ale solicitantului
de informații/solicitantului potențial al înregistrării. În acest stadiu, nu sunt așteptate
acțiuni proactive din partea solicitantului (solicitanților) anterior(i) al (ai) înregistrării.
Solicitantul de informații va trebui să îi contacteze pentru a se alătura transmiterii în
comun.

NB: Este întotdeauna responsabilitatea solicitantului de informații de a evalua
calitatea și relevanța informațiilor primite de ECHA 36 astfel încât, în calitate de
solicitant al înregistrării, acesta să îndeplinească obligațiile de înregistrare. La
utilizarea rezumatelor studiilor prezentate în urmă cu peste 12 ani (de exemplu, întro notificare NONS), se poate întâmpla ca aceste rezumate să nu aibă o calitate
suficientă pentru a îndeplini obligațiile privind înregistrarea în sensul Regulamentului
REACH și că solicitantul potențial al înregistrării poate lua în considerare alternative
pentru a asigura conformitatea dosarului de înregistrare. În plus, se recomandă ca
solicitantul potențial al înregistrării să contacteze, de asemenea, solicitantul anterior
al înregistrării/notificatorul pentru a se asigura că există un rezumat complet al
studiului.

NB: Un efect dat poate fi acoperit de informații depuse cu mai mult sau mai puțin 12
ani în urmă, (indicate în comunicarea privind solicitarea de informații). Opțiunile

Vă rugăm să rețineți faptul că datele prezentate în format IUCLID 4 sau SNIF nu conțin toate
informațiile cerute și solicitantul înregistrării trebuie să verifice cu atenție și complet fișierul IUCLID 6. Mai
multe detalii sunt prevăzute în Manualul pentru transmiterea datelor - „Completarea dosarelor tehnice
pentru înregistrări și pentru notificări PPORD”, disponibil la: http://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/reach-it/data-submission-manuals
36
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rezultatului solicitării de informații descrise la punctele 4.6.2.și 4.6.3 pot fi prin
urmare combinate, și în acest caz datele sunt parțial protejate și parțial disponibile în
mod gratuit în scopuri de înregistrare. Este responsabilitatea solicitantului potențial
al înregistrării să decidă care sunt informațiile relevante pentru îndeplinirea cerințelor
privind informațiile în dosarul său de înregistrare.

4.6.4. Substanța nu a fost înregistrată anterior sau a
fost înregistrată, dar informația solicitată nu
este disponibilă
În orice caz, ECHA va informa fără întârziere solicitantul de informații cu privire la
disponibilitatea numelui și adresei (adreselor) solicitantului (solicitanților)
anterior(i)/altor solicitanți de informații și membrii SIEF. În paralel, acolo unde este
cazul, ECHA aduce la cunoștința solicitantului (solicitanților) anterior(i) al (ai)
înregistrării/solicitantului (solicitanților de informații) (dar nu membrilor pre-SIEF)
numele și datele de contact ale solicitantului de informații. În acest stadiu, nu sunt
așteptate acțiuni proactive din partea solicitantului (solicitanților) anterior(i) al (ai)
înregistrării. Solicitantul de informații va trebui să îi contacteze pentru a se alătura
transmiterii în comun.
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Substanțe care nu beneficiază de
un regim tranzitoriu / substanțe
care beneficiază de un regim
tranzitoriu și nu au fost preînregistrate (articolul 26)

109

Solicitantul
potențial al
înregistrării

> 1 t/an

Nu este nevoie de
înregistrare

Nu

Da
Solicitantul transmite informații către ECHA:

identitatea entității juridice

identitatea substanței

solicitare de informații care ar necesita
noi studii (care implică sau nu animale
vertebrate)

Aceeași
substanță a fost
înregistrată anterior?

Alți solicitanți
potențiali ai
înregistrării
(solicitanți, membri
pre-SIEF)?

Nu

Obligația de a
solicita informații
(articolul 26)

Nu

Agenția informează
solicitantul potențial
al înregistrării

Solicitantul potențial
al înregistrării
trebuie să efectueze
testul, dacă este
cazul

Da
Da

Date transmise
cu
< 12 ani înainte

Nu

ECHA informează solicitantul despre:

solicitanții anteriori și potențiali ai înregistrării

copii ale datelor relevante și disponibile trimise
deja de către aceștia
ECHA informează solicitantul (solicitanții) anterior
(anteriori) (potențial/potențiali) al/ai înregistrării:

numele solicitantului potențial al înregistrării

studii solicitate de solicitant

Da

ECHA informează solicitantul despre:

solicitanții anteriori și potențiali ai înregistrării

date relevante și disponibile care au fost deja
prezentate de aceștia.
ECHA informează solicitantul (solicitanții) anterior
(anteriori) și potențial (potențiali) al (ai) înregistrării:

numele solicitantului potențial al înregistrării

studii solicitate de solicitant

*Rețineți că nu se
acordă compensație
pentru studiile depuse
cu mai mult de 12 ani
înainte

Transmiterea de date
și
Împărțirea costurilor*
Transmiterea în
comun

Înregistrarea

Figura 10: Procesul de informare detaliată urmat de transmiterea în comun
NB: În practică, ECHA informează toți operatorii mai sus menționați prin intermediul
unei pagini dedicate pentru co-solicitanții înregistrării din REACH-IT. Pentru
monitorizarea schimbărilor, se recomandă verificarea sistematică a mesajelor în
REACH-IT.
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4.7.

Schimbul de date între solicitanții înregistrării în
urma unei solicitări de informații

Schimbul de date este unul dintre principiile-cheie în Regulamentul REACH. Prin
schimbul de informații privind substanțele și prin transmiterea în comun a dosarelor,
societățile cresc eficiența sistemului de înregistrare, reduc costurile și evită testele
inutile pe animalele vertebrate.
Conform articolului 11 sau 19, mai mulți solicitanți ai aceleiași substanțe (indiferent
de statutul de substanță etapizată sau neetapizată) au obligația de a transmite în
comun informațiile solicitate pentru substanța lor în temeiul articolului 10 literele (a)
și (b). Prin intermediul paginii co-solicitanților înregistrării, solicitanții de informații
pot identifica solicitanții existenți ai înregistrării și solicitanții potențiali ai înregistrării,
inclusiv membrii pre-SIEF, ai aceleiași substanțe și astfel pot negocia accesul la
transmiterea în comun sau, dacă aceasta nu a fost transmisă încă, să-i discute
condițiile. Dacă substanța nu a fost înregistrată încă, conform articolului 11 alineatul
(1), un solicitant principal al înregistrării care acționează în numele altor solicitanți
viitori ai înregistrării (care vor crea de asemenea OTC în REACH-IT) trebuie de
asemenea identificat.
Solicitanții potențiali ai înregistrării au obligația de a cere solicitantului (solicitanților)
anterior(i)/deținătorului (deținătorilor) de date studii efectuate pe animale
vertebrate, în vreme ce au opțiunea de a solicita schimbul de date care nu implică
efectuarea de teste pe animale vertebrate. În orice caz, dacă este necesar un studiu,
deținătorul de date este obligat să îl pună la dispoziție, indiferent dacă studiul implică
sau nu teste pe animale vertebrate. În cazul în care solicitantul (solicitanții)
potențial(i) al (ai) înregistrării trebuie să efectueze teste care sunt necesare pentru
a-și satisface cerințele de înregistrare, ei trebuie să facă uz de toate datele
disponibile (de exemplu, extrapolarea sau modelele (Q)SAR validate) pentru a evita
testarea pe animale vertebrate.
Pentru a pregăti dosarul cu înregistrarea comună, solicitanții potențiali ai înregistrării
pot urma etapele orientative descrise mai jos.


Etapa 1:

Colectarea individuală și inventarul de informații disponibile



Etapa 2:

Analiza cerințelor privind informațiile



Etapa 3:
principal

Acordul privind forma de cooperare și identificarea unui solicitant



Etapa 4:
disponibile

Identificarea deficitelor de informații și colectarea altor informații



Etapa 5:
Negocieri privind schimbul de date și împărțirea costurilor și
rezultatele posibile



Etapa 6:

Generarea noilor informații/propuneri de testare



Etapa 7:

Transmiterea (în comun) a datelor

NB: Dacă există deja o înregistrare a substanței, etapele 3, 4 și 6 au fost probabil
deja efectuate. Solicitanții potențiali ai înregistrării, care au solicitat informații despre
substanța lor folosind același identificator, trebuie să convină cu solicitanții
înregistrării că și datele transmise deja sunt relevante pentru substanța pe care ei o
produc sau importă. Acest acord poate duce la adaptarea profilului de identitate al
substanței (SIP) menționat în dosar. Mai multe detalii despre conceptul SIP sunt
disponibile în Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH
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și CLP.

4.7.1. Etapa 1 – Colectarea individuală și inventarul
de informații disponibile
Mai întâi, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să colecteze toate informațiile
disponibile existente privind substanța pe care intenționează să o înregistreze.
Aceasta trebuie să includă atât date disponibile „în interior”, precum și din alte surse,
cum ar fi datele din domeniul public, care pot fi identificate printr-o căutare în
literatura de specialitate.

NB: Colectarea datelor trebuie să fie temeinică, fiabilă și bine documentată, întrucât
necolectarea tuturor informațiilor disponibile despre o substanță poate duce la testări
inutile cu implicații privind resursele.

Informațiile ce trebuie colectate de fiecare solicitant potențial al înregistrării trebuie
să includă toate informațiile relevante în scopul înregistrării, și anume:


informații despre identitatea substanței (rapoarte analitice, tehnici analitice
aplicabile, metode de standardizare etc);



informații privind proprietățile intrinseci ale substanței (proprietățile fizicochimice, toxicitatea pentru mamifere, toxicitatea pentru mediul înconjurător,
evoluția substanței în mediu, inclusiv degradarea chimică și biotică). Aceste
informații pot proveni din rezultatele testelor in vivo sau in vitro, din date care
nu provin din teste, cum ar fi estimările QSAR, datele existente privind efectele
asupra oamenilor, extrapolarea de la alte substanțe, datele epidemiologice;



informații privind producerea și utilizările: actuale și preconizate;



Informații privind expunerea: actuale și anticipate;



Informații privind măsurile de administrare a riscurilor (MAR): deja puse în
aplicare sau propuse.

Informațiile care se colectează în această etapă trebuie să cuprindă de asemenea
cele legate de compozițiile de delimitare pe care intenționează să le acopere cu
înregistrarea lor (vezi conceptul SIP menționat la capitolul 3 și detaliat în Ghidul
pentru identificarea și denumirea substanțelor în temeiul REACH și CLP).
Acest exercițiu de colectare a datelor trebuie să se facă indiferent de volum. Întradevăr, în cazul în care cerințele privind informațiile la înregistrare depind de
volumul produs sau importat de fiecare solicitant al înregistrării, aceștia trebuie să
înregistreze toate datele relevante și disponibile pentru un efect specific. Cu toate
acestea, la cerere, ei trebuie să facă schimb de date pe care le au la dispoziție și
care corespund unui interval cantitativ mai mare.
NB: Etapa 1 impune fiecărui solicitant potențial al înregistrării să colecteze și să
documenteze toate informațiile pe care le are la dispoziție în interior privind
respectiva substanță, inclusiv informații privind: (1) proprietățile intrinseci
(indiferent de cantitate) ale substanței, (2) utilizările, expunerea și măsurile de
administrare a riscurilor. De asemenea, este nevoie ca aceștia să efectueze o căutare
în literatura de specialitate.
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Trebuie să se țină permanent cont de faptul că, cu excepția cazurilor prevăzute la
articolul 10 litera (a) ultimul paragraf, solicitantul înregistrării trebuie să fie
deținătorul legitim sau să aibă permisiunea de a face trimiteri la raportul complet al
studiului prezentat pe scurt într-un rezumat (detaliat) al studiului care urmează să
fie depus în scopul înregistrării. Pentru mai multe detalii despre natura datelor și
dreptul de a face trimiteri la acestea, vă rugăm să consultați subpunctul 3.3.3.8 din
prezentul ghid.

4.7.2. Etapa 2 – Analiza individuală a cerințelor
privind informațiile
În etapa 2, solicitanții potențiali ai înregistrării identifică exact care sunt cerințele
privind informațiile în cazul substanței pe care intenționează să o înregistreze, având
în vedere în special intervalul cantitativ care este relevant pentru ei, parametrii fizici
ai substanței (relevanți pentru renunțarea tehnică la teste) și modelele de
utilizări/expunere (relevante pentru renunțarea pe bază de expunere).
După cum se descrie cu detalii în Ghidul pentru înregistrare, articolul 12 impune
solicitanților înregistrării:


să ofere toate informațiile fizico-chimice, toxicologice și eco-toxicologice
relevante și disponibile, indiferent de propriul interval cantitativ (aceasta
include date provenite dintr-o căutare individuală sau colectivă în literatura de
specialitate);



să îndeplinească cel puțin cerințele standard privind informațiile prevăzute în
coloana 1 a anexelor VII-X la REACH pentru substanțele produse sau importate
într-un anumit interval cantitativ37, care fac obiectul unor posibilități de
renunțare, descrise mai jos.

În toate aceste cazuri, solicitantul înregistrării trebuie să indice și să justifice în mod
clar fiecare adaptare în dosarul de înregistrare. Într-adevăr, pentru fiecare dintre
Anexele VII-X la REACH, coloana 2 enumeră criteriile specifice (de exemplu,
expunerea sau caracteristicile de risc) în conformitate cu care pot fi adaptate
cerințele standard privind informațiile pentru efecte individuale (adică modificate atât
prin specificarea posibilităților de renunțare, cât și prin specificarea momentului când
este nevoie de informații suplimentare).
În plus, solicitanții înregistrării pot adapta informațiile standard necesare stabilite în
conformitate cu normele generale prevăzute în anexa XI la Regulamentul REACH
care se referă la situații în care:


testarea nu pare necesară din punct de vedere științific;



testarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic;



testarea poate fi omisă pe baza scenariilor de expunere din raportul de
securitate chimică (RSC)

NB: Etapa 2 impune fiecărui solicitant potențial al înregistrării să identifice exact care
sunt cerințele lor privind informațiile, ținând cont în special de intervalul cantitativ
care le este relevant. În analiza nevoilor sale de informații, un solicitant potențial al
înregistrării poate lua în considerare aplicarea posibilelor derogări de date, de exemplu

Trebuie să aibă întotdeauna în vedere că testarea pe animale trebuie evitată și întreprinsă doar în
ultimă instanță (articolul 25 din REACH).
37
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pe baza modelului de utilizări/expunere.

4.7.3. Etapa 3 – Acordul privind forma de cooperare
și identificarea unui solicitant principal
Înainte ca solicitanții potențiali ai înregistrării să înceapă schimbul de informații
privind datele pe care le au disponibile, se recomandă ca mai întâi să convină asupra
formei de cooperare care li se potrivește cel mai bine și asupra principalelor reguli
aplicabile cooperării respective, în termeni de schimb de date și împărțire a
costurilor. O condiție prealabilă schimbului de date este acordul cu privire la
domeniul de aplicare al substanței (adică profilul identității substanței) pe care cosolicitanții înregistrării convin să o înregistreze în comun. Profilul de identitate a
substanței definește profilul compozițional stabilit de SIEF pentru a face trimitere la o
singură substanță.
În conformitate cu Regulamentul REACH, solicitantul principal este un rol obligatoriu
prevăzut la articolul 11 alineatul (1), definit ca „acel solicitant al înregistrării care are
acordul celuilalt (celorlalți) solicitant (solicitanți) al (ai) înregistrării” și el este cel
care prezintă primul anumite informații descrise în articolul 10.
REACH nu specifică reguli pentru cum trebuie să fie selectat solicitantul principal al
înregistrării. Acesta trebuie să acționeze cu acordul celorlalți solicitanți ai înregistrării
și prezintă dosarul de transmitere în comun, care conține informații despre
proprietățile intrinseci ale substanței. Solicitanții principali ai înregistrării sunt
încurajați să își prezinte cel dintâi înregistrările, adică înainte de membrii obiectului
transmiterii în comun (OTC). Mai multe detalii cu privire la rolul solicitantului
principal al înregistrării se găsesc la subcapitolul 3.2.
Trebuie subliniat că pre-solicitanții înregistrării vor fi considerați solicitanți potențiali
ai înregistrării. Chiar dacă substanța nu a fost încă înregistrată, membrii SIEF-ului au
urmat poate deja etapele pentru alegerea solicitantului principal al înregistrării, au
început întocmirea dosarului etc. Solicitanții de informații se pot afla în poziția de a
conveni cu solicitanții preînregistrării asupra următoarelor:
- preluarea rolului de solicitant principal al înregistrării și accelerarea activității de
întocmire a dosarului, dacă sincronizarea este de o importanță crucială pentru
solicitant (care nu poate beneficia de termene de înregistrare prelungite) și pentru
alți solicitanți potențiali ai înregistrării care ar dori să transmită înainte de termenul
de înregistrare;
- dacă niciun alt solicitant potențial al înregistrării nu intenționează să se înregistreze
mai devreme de termenul de înregistrare, solicitantul de informații poate continua cu
dosarul de înregistrare, urmând a-l actualiza ulterior la o transmitere în comun
imediat ce un nou solicitant al înregistrării intenționează să se înregistreze;
- colaborarea cu membrii SIEF în activitățile lor de întocmire a dosarelor, în timp ce
acceptă că sincronizarea va depinde de progresul din cadrul SIEF (solicitantul nu
poate produce sau importa înainte de a înregistra substanța).
NB: Etapa 3 impune solicitanților potențialilor ai înregistrării (altor solicitanți, presolicitanților înregistrării și potențial deținătorilor de date) (practic) să îndeplinească
efectiv, să discute și să cadă de acord asupra elementelor principale ale colectării de
informații, domeniului de aplicare al substanței care urmează a fi înregistrată,
identificării nevoilor de informare, producerii informațiilor lipsă, precum și repartizării
costurilor legate de toate activitățile de înregistrare.
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4.7.4. Etapa 4 – Identificarea deficitelor de date și
colectarea altor informații disponibile
Etapa 4 impune solicitantului (solicitanților) potențial(i) al (ai) înregistrării să
compare informațiile disponibile de la etapa 1 și datele necesare în dosarul
înregistrării în comun identificate în etapa 2. Aceștia vor trebui să identifice exact
deficitele de informații care trebuie soluționate înainte de a putea fi prezentate
dosarele de înregistrare.
NB: Solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) înregistrării trebuie să ia legătura cu
deținătorii de date pentru a confirma caracterul identic al substanței, adică dacă
studiile existente sunt adecvate pentru substanța lor.

4.7.5. Etapa 5 – Negocieri privind schimbul de date și
partajarea costurilor și rezultatele posibile
După ce a fost depusă o cerere pentru a face schimb de studii prezentate cu mai
puțin de 12 ani în urmă, REACH impune atât ca solicitantul potențial, cât și
solicitantul anterior al înregistrării să depună toate eforturile pentru a:
- asigura un acord privind partajarea informațiilor solicitate de solicitantul potențial al
înregistrării;
- se asigura că costurile partajării informațiilor sunt stabilite într-un mod corect,
transparent și nediscriminatoriu (a se vedea subcapitolul 4.9; a se vedea de
asemenea punctul 3.3.2 pentru exemple când împărțirea costurilor ar putea fi
considerată incorectă, netransparentă și discriminatorie).
Solicitanții înregistrării (sau reprezentantul acestora) care acționează în numele
tuturor solicitanților potențiali trebuie să furnizeze justificări clare privind alegerea
studiilor care trebuie să fie utilizate pentru fiecare efect. În cazul în care se ajunge la
un acord [în conformitate cu articolul 27 alineatul (4)] solicitantul anterior al
înregistrării/deținătorul de date va pune la dispoziția solicitantului potențial al
înregistrării datele convenite. De asemenea, deținătorul de date va oferi solicitantului
potențial al înregistrării permisiunea de a face trimiteri la raportul complet al
studiului.
Costurile care trebuie avute în vedere în orice acord de împărțire a costurilor pot fi
de natură diferită, de exemplu costuri legate de teste (costuri de studii) și legate de
lucrările administrative (fie legate de o anumită cerință de informație, fie costuri
administrative generale).
Așa cum s-a subliniat la punctul legat de activitățile SIEF, societățile trebuie să aibă
cunoștință de conținutul informațiilor când obțin dreptul de a face trimitere la
acestea (vezi subpunctul 3.2.6.2).
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Solicitantul potențial al
înregistrării transmite
solicitarea către ECHA

Informațiile transmise
ca parte a unei
înregistrări < 12 ani
sunt valabile

- Obțineți date din surse
alternative
- Generați datele Anexelor VII și
VIII
- Transmiteți propunerea de
testare pentru informațiile din
Anexele IX și X

Nu

Da
Solicitați studiul dacă
acesta implică
vertebrate [articolul 27
alineatul (1)]

da

Studiul implică
teste pe
vertebrate?

Puteți solicita studiul
dacă acesta nu implică
vertebrate [articolul 27
alineatul (1)]

nu

Odată făcută solicitarea, solicitantul
(solicitanții) potențial (potențiali) și
anterior (anteriori) al (ai) înregistrării va
(vor) depune toate eforturile pentru a
ajunge la un acord cu privire la punerea
la dispoziție a informațiilor [articolul 27
alineatul (2)] și la împărțirea costurilor
[articolul 27 alineatul (3)]

Solicitantul anterior al
înregistrării își dă acordul să
se facă trimitere la raportul
complet al studiului [articolul
27 alineatul (4)]

da

Solicitanții potențiali și
anteriori ai înregistrării au
ajuns la o înțelegere privind
schimbul de date și/sau
împărțirea costurilor?

nu

Solicitantul potențial al
înregistrării poate înainta la
ECHA un litigiu privind
schimbul de date [articolul 27
alineatul(5)]

Solicitantul anterior al înregistrării
poate solicita prelungirea
perioadei de așteptare a
înregistrării [articolul 27 alineatul
(8)]

Figura 11: Schimbul de date privind substanțele care nu beneficiază de un
regim tranzitoriu și substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu
care nu au fost preînregistrate

4.7.6. Etapa 6 – Generarea noilor
informații/propuneri de testare
În cazul în care sunt identificate deficite de informații în etapa 1, informațiile cu
privire la proprietățile intrinseci ale substanțelor pot fi generate utilizând alte surse
de informații decât testele in vivo, cu condiția să fie respectate condițiile prevăzute la
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anexa XI. Solicitantul (solicitanții) înregistrării poate (pot) utiliza o varietate de
metode cum ar fi [relațiile (cantitative) structură-activitate], testele in vitro,
abordarea pe baza forței probante a dovezilor și abordarea clasificării în categorii
(inclusiv extrapolarea).
Atunci când există un deficit de informații care nu pot fi soluționate prin niciuna
dintre metodele care implică efectuarea de teste, solicitanții potențiali ai înregistrării
trebuie să ia măsuri în funcție de datele care lipsesc:


în cazul în care un studiu ca cel enumerat în Anexele VII și VIII (indiferent
dacă implică sau nu animale vertebrate) este necesar pentru înregistrare, și nu
este disponibil în SIEF, va trebui să se desfășoare un nou test în vederea
finalizării dosarului. Prin urmare, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să
genereze informații noi și trebuie să fie de acord privind identitatea celui care
va efectua studiul lipsă înainte de depunerea dosarului de înregistrare în
comun. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul cerințelor
privind informațiile și evaluarea securității chimice, disponibil la
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment;



în cazul în care un studiu enumerat în Anexele IX și X (care implică sau nu
testarea pe animale vertebrate) este necesar pentru înregistrare, și nu este
disponibil în SIEF, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să convină asupra
și să elaboreze o propunere de testare care trebuie prezentată ca parte a
dosarului de înregistrare în comun spre a fi analizată de ECHA. În plus,
solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să pună în aplicare și să recomande
utilizatorilor din aval măsuri intermediare de administrare a riscurilor în
așteptarea rezultatelor deciziei ECHA (în sensul articolului 40) cu privire la
propunerea de testare.

NB: Obligația de a elabora o propunere de testare se aplică, de asemenea, atunci
când co-solicitanții principali ai înregistrării, ca urmare a aplicării normelor din
coloana 2 a Anexelor, propun teste (de nivel superior) din Anexele IX sau X ca
alternativă la cerințele standard de la Anexele VII și VIII.
Etapa 6 impune solicitanților potențiali ai înregistrării să genereze date noi (în cazul
în care se aplică Anexele VII sau VIII) sau să pregătească o propunere de testare (în
cazul în care se aplică Anexele IX și X). Întotdeauna, testarea pe animale vertebrate
trebuie să fie ultima soluție. Pentru fiecare propunere de testare pe animale
vertebrate trebuie furnizată o justificare în IUCLID, pentru a clarifica de ce metodele
alternative nu sunt potrivite.

4.7.7. Etapa 7 Transmiterea în comun a datelor
Toate informațiile relevante și disponibile existente adunate la pregătirea dosarului
de înregistrare în comun trebuie să fie documentate de către co-solicitanții
înregistrării atât în dosarul tehnic cât și în raportul de securitate chimică (RSC,
pentru substanțele produse sau importate în cantități anuale de 10 tone (sau mai
mult) pe solicitant al înregistrării.
După ce co-solicitanții potențiali ai înregistrării au finalizat etapele de mai sus, ei pot
organiza schimbul real de date disponibile și pot comunica costurile implicate de
acesta. Cel mai probabil, acest lucru va fi realizat în etape, atunci când un nou
solicitant potențial al înregistrării contactează solicitantul principal, dar și atunci când
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devin disponibile date nou-dezvoltate.
Cu toate acestea ECHA recomandă ca orice persoană care pregătește dosarul comun,
să comunice la intervale regulate, astfel încât să informeze solicitanții
potențiali/existenți ai înregistrării cu privire la progresul/actualizarea dosarului de
înregistrare. Co-solicitanții înregistrării pot găsi majoritatea detaliilor actualizate ale
contactelor pe pagina co-solicitanților înregistrării din REACH-IT.
După cum se descrie în articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (3) din
Regulamentul (CE) nr. 340/2008, ECHA va percepe o taxă redusă de înregistrare
specifică pentru depunerea dosarului de înregistrare în comun.
Solicitantul (solicitanții) potențial(i) al (ai) înregistrării/solicitantul (solicitanții) de
informații care fac parte din obiectul transmiterii în comun pot prezenta separat
informații privind anumite efecte în legătură cu care dețin date [conform criteriilor
prevăzute la articolul 11 alineatul (3)]. Pentru mai multe detalii privind criteriile
pentru prezentarea separată, vă rugăm să consultați subcapitolul 6.3 din prezentul
ghid.

4.7.8. Solicitantul (solicitanții) suplimentar(i) al (ai)
înregistrării care aderă la o transmitere
(transmiteri) în comun existentă(e)
Dacă există deja un dosar de înregistrare în comun, unele etape pot fi omise (de
exemplu, etapele 3, 4, 6 de mai sus). Solicitantul potențial al înregistrării trebuie să
contacteze solicitantul (solicitanții) existent(i) al (ai) înregistrării [menționat
(menționați) pe pagina co-solicitanților înregistrării la care se acordă accesul după
încheierea cu succes a solicitării de informații) și negociază condițiile de aderare la
dosarul de transmitere în comun care a fost deja depus de solicitantul principal în
numele altor solicitanți care au fost de acord. Solicitantul potențial al înregistrării și
cel anterior [sau reprezentantul (reprezentanții) acestora] trebuie să depună toate
eforturile pentru a conveni asupra schimbului de informații și asupra costurilor
acestuia într-un mod corect, transparent și nediscriminatoriu. Cu toate acestea, dacă
solicitantul potențial al înregistrării nu este de acord cu alegerea informațiilor pentru
anumite efecte (de exemplu, acesta poate deține anumite studii), el poate opta
pentru o prezentare separată în cazul acestor efecte specifice, însă trebuie să facă
parte totuși din transmiterea în comun. Pentru mai multe detalii referitoare la
condițiile unei prezentări separate, vă rugăm să consultați subcapitolul 6.3 din
prezentul ghid.
Trebuie subliniat că (așa cum se descrie la capitolul 3 privind substanțele care
beneficiază de un regim tranzitoriu) solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să
beneficieze de informații transparente și clare privind opțiunile de accesare a datelor
și costurile acestora precum și condițiile de aderare la transmiterea în comun.
Aceasta se aplică de asemenea și în cazul în care părțile unui acord existent au decis
să renunțe la obligația de a include clasificarea și/sau un mecanism de rambursare
(a se vedea punctul 3.3.7 pentru mai multe detalii).
NB: În cazul în care nu există alți co-solicitanți potențiali ai înregistrării, iar
solicitantul de informații face înregistrarea separat, el va trebui să își actualizeze
dosarul de înregistrare dacă un alt solicitant potențial al înregistrării decide să
înregistreze aceeași substanță: aceștia vor trebui prima dată să-l identifice împreună
pe solicitantul principal al înregistrării care va crea JOS (vezi sub-punctele de mai
jos), după care să cadă de acord asupra conținutului dosarului de transmitere în
comun. Prin urmare, solicitanții existenți ai înregistrării trebuie să își actualizeze
dosarul ca parte a înregistrării transmiterii în comun (în calitate de solicitant principal
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al înregistrării sau membru).

În sensul articolului 24 alineatul (2), dacă există o notificare în conformitate cu
Directiva 67/548/CEE, persoana care realizează notificarea trebuie să depună un
dosar în sensul REACH (în conformitate cu articolele 10 și 12) în cazul în care
cantitatea substanței notificate ajunge la următorul prag cantitativ.
Dacă există un SIEF pentru substanța pentru care solicitantul a cerut informații,
acesta va fi pus în contact cu membrii SIEF, dar nu va face parte oficial din SIEF
(acesta este rezultatul unei preînregistrări „active”). Regulamentul REACH impune
solicitanților multipli ai înregistrării aceleiași substanțe să facă schimb de date și să
își prezinte în comun dosarul de înregistrare.

4.8.

Perioada de așteptare pentru înregistrare în
conformitate cu articolul 27 alineatul (8)

Articolul 21 prevede că „în cazul în care nu există indicații contrare din partea
Agenției, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2), în intervalul de trei săptămâni
de la data depunerii cererii de înregistrare, un solicitant al înregistrării poate să
înceapă sau să continue producerea sau importul unei substanțe sau fabricarea sau
importul unui articol, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 27 alineatul (8)”.
În acest context, producția sau importul unei substanțe poate începe numai după
sfârșitul perioadei de trei săptămâni după depunerea unei înregistrări [cu excepția
perioadei când a fost solicitată o perioadă mai lungă în conformitate cu articolul 27
alineatul (8)].
În conformitate cu articolul 27 alineatul (8), un solicitant anterior al înregistrării
poate solicita ca perioada de așteptare pentru înregistrare [în temeiul articolului 21
alineatul (1)] să fie prelungită cu o perioadă de patru luni pentru solicitantul nou al
înregistrării. Cererea poate fi depusă către ECHA38, când un solicitant anterior al
înregistrării și un solicitant potențial al înregistrării au ajuns la un acord cu privire la
schimbul de informații transmise cu mai puțin de 12 ani înainte sau când, în urma
unui conflict privind schimbul de date, ECHA acordă solicitantului potențial al
înregistrării permisiunea de a se referi la datele respective (vezi subcapitolul 4.9 de
mai jos).
Potențialul solicitant al înregistrării va fi informat în consecință de ECHA și, la
primirea confirmării înregistrării sale, va trebui să aștepte o perioadă suplimentară
de 4 luni înainte de a avea dreptul de a produce sau de a importa substanța în mod
legal în sau pe piața europeană. În cazul unei creșteri a intervalului cantitativ,
producătorul sau importatorul trebuie să depună o solicitare de informații și să
informeze ECHA cu privire la informațiile suplimentare de care ar avea nevoie pentru
a-și îndeplini cerințele de înregistrare. Totuși, în acest caz (adică, după prezentarea
unei actualizări a dosarului de înregistrare) producția sau importul nu trebuie să fie
suspendate.
Ori de câte ori este necesară o întrerupere a activității pentru a aștepta sfârșitul unei
solicitări de informații, perioada de așteptare de după înregistrare trebuie respectată
înainte de a se putea relua producția sau importul.
ECHA nu va evalua valabilitatea cererii solicitantului anterior al înregistrării și nu va

Procedura este descrisă în Q&A nr. 426 disponibilă pe site-ul ECHA, la
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.
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verifica dacă a avut loc schimbul de date, și cu privire la ce date, sau dacă schimbul
de date a avut succes. Prin urmare, este responsabilitatea și răspunderea
solicitantului potențial al înregistrării să stabilească dacă cererea solicitantului
anterior poate fi considerată valabilă și aplicabilă. Prin urmare, se așteaptă ca
solicitantul potențial al înregistrării să își documenteze evaluarea în mod
corespunzător.

4.9.

Conflictele privind schimbul de date după o solicitare
de informații
4.9.1. Conflictul privind schimbul de date în temeiul
articolul 27 alineatul (5)

După procesul de solicitare de informații și după ce solicitantul potențial al
înregistrării a solicitat date conform articolului 27 alineatul (1), atât solicitantul
potențial, cât și solicitanții anteriori ai înregistrării trebuie să depună toate eforturile
pentru a ajunge la un consens privind schimbul de informații și/sau costurile acestuia
[în conformitate cu articolul 27 alineatele (2) și (3)].
Cu toate acestea, în cazul în care nu reușesc să ajungă la un consens, în
conformitate cu articolul 27 alineatul (5), solicitantul potențial al înregistrării poate
informa ECHA cu privire la eșecul de a ajunge la un acord cu solicitantul (solicitanții)
anterior(i) al (ai) înregistrării privind schimbul de date sau costurile acestuia, cel mai
devreme la o lună de la primirea inițială de la ECHA a datelor de contact ale
solicitanților anteriori ai înregistrării. Solicitantul potențial al înregistrării trebuie, de
asemenea, să notifice solicitantul anterior al înregistrării că a informat ECHA.
Solicitantul potențial al înregistrării poate transmite informațiile despre conflictul
privind schimbul de date către ECHA folosind un formular web disponibil pe site-ul
ECHA la: http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/datasharing-disputes/data-sharing-disputes-in-practice.
Solicitantul potențial al înregistrării va primi de la ECHA permisiunea de a face
trimiteri la date și tokenul la transmiterea în comun, dacă solicitantul anterior al
înregistrării nu și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile în vederea
realizării unui schimb de date și împărțirii costurilor într-un mod corect, transparent
și nediscriminatoriu, deși solicitantul potențial al înregistrării a depus astfel de
eforturi.
Documentele justificative furnizate către ECHA trebuie să includă nu numai
argumentele solicitantului potențial al înregistrării, ci și argumentele solicitantului
anterior. Documentele justificative necesare constau în:


corespondența care solicită condițiile schimbului de date;



corespondența de la solicitantul anterior al înregistrării care descrie condițiile
schimbului de date;



corespondența care contestă condițiile impuse de solicitantul anterior al
înregistrării;



orice altă justificare sau modificare a condițiilor prezentate de solicitantul
anterior al înregistrării.

În plus, documentele justificative trebuie să demonstreze că:


solicitantul potențial al înregistrării a depus toate eforturile pentru a realiza
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schimbul de informații și pentru a ajunge la un acord privind stabilirea
costurilor în mod corect, transparent și nediscriminatoriu;


solicitantul potențial al înregistrării a notificat solicitantul(solicitanții) anterior(i)
al(ai) înregistrării că ECHA va fi informată cu privire la imposibilitatea de a
ajunge la un acord.
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Preprocesare

Art. 27 alineatul (5)
formular online
completat de
solicitantul potențial al
înregistrării

Verificarea
admisibilității și
integralității

Informațiile sunt
admisibile și integrale?

Solicitare de
informații
suplimentare

Nu

Da
Solicitați informații de la
solicitanții anteriori ai
înregistrării

Finalizare?/
Integral?/

Da

Informarea
solicitanților
potențiali ai
înregistrării

Nu

Evaluarea
informațiilor
furnizate

Procesul de luare a deciziei

Evaluare în favoarea
solicitantului potențial al
înregistrării

Solicitare de
continuare a
negocierilor

Nu

Da
Proiect de decizie
+ Solicitare
dovadă plată

Ați primit
dovada plății?

Da

Decizie finală + copie
RSS/RDS + token

Contestație articolul 27
alineatul(7)

Nu

Memento

Ați primit dovada
plății?

Nu

Da

Sfârșit

Figura 12: Conflictul privind schimbul de date în temeiul articolului 27
alineatul (5)
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ECHA va cere permanent solicitantului (solicitanților) anterior(i) al (ai) înregistrării să
prezinte dovada argumentelor și justificărilor folosite în cursul negocierilor cu
solicitantul potențial al înregistrării, dacă este cazul. ECHA va efectua apoi o evaluare
pentru a stabili dacă vreo parte și-a încălcat obligația de a depune toate eforturile pe
baza documentației prezentate de ambele părți.
Ca rezultat al procedurii implementate de ECHA, solicitantul potențial al
înregistrării poate primi de la ECHA permisiunea de a face trimiteri la date, dacă
solicitantul anterior nu și-a îndeplinit obligația de a depune toate eforturile în
vederea realizării schimbului de date și împărțirii costurilor în mod corect,
transparent și nediscriminatoriu, deși solicitantul potențial al înregistrării a depus
aceste eforturi. În cazul în care ECHA acordă permisiunea solicitantului potențial
al înregistrării de a face trimiteri la informații, agenția va cere mai întâi
solicitantului potențial să prezinte dovada plății unei cote a costurilor suportate
de solicitantul anterior pentru generarea datelor. ECHA nu cere ca dovada plății
să fie transmisă la data înaintării unui litigiu. Dacă ECHA a concluzionat că
solicitantul potențial al înregistrării a depus toate eforturile pentru a ajunge la un
acord, agenția notifică părțile cu privire la decizia (schița) sa de a acorda
solicitantului potențial al înregistrării permisiunea de a face trimitere la datele
solicitate sub rezerva primirii dovezii din partea solicitantului potențial al
înregistrării că acesta din urmă a plătit solicitantului anterior al înregistrării o
cotă din costurile suportate. Decizia ECHA devine finală numai după ce este
îndeplinită condiția privind dovada plății. Aceasta înseamnă cu solicitantul
potențial al înregistrării trebuie să pună la dispoziția agenției dovada că a plătit
solicitantului potențial al înregistrării o cotă din costurile suportate de acesta.
Dovada de plată poate lua orice formă corespunzătoare, inclusiv un extras
bancar sau o confirmare de ordin poștal.
Indiferent de modul cum se realizează plata, solicitantul anterior al înregistrării
nu o poate refuza. Cu toate acestea, în timp ce suma care se va plăti trebuie să
fie doar o „cotă din costurile suportate”, se sugerează justificarea în mod obiectiv
a calculul făcut de solicitantul potențial al înregistrării, deoarece problema poate
fi trimisă la o instanță națională. În asemenea situații, ECHA recomandă ca
solicitantul potențial al înregistrării să plătească solicitantului anterior al
înregistrării pentru punctele asupra cărora s-a convenit în timpul negocierilor.
Aceasta înseamnă că plata reflectă cel puțin cât s-a oferit să plătească
solicitantul potențial al înregistrării.
La primirea acestei dovezi a plății, ECHA va prezenta o copie a rezumatelor
(detaliate) ale studiilor privind efectele corespunzătoare și va acorda solicitantului
potențial permisiunea de a se referi la ele.
În funcție de obiectul conflictului și pe baza deciziei ECHA, solicitantul potențial al
înregistrării va trebui să:


transmită un dosar de membru, în cazul în care conflictul se referă la toate
informațiile cuprinse în actuala înregistrare și a obținut dreptul de a face
trimitere la toate informațiile;
sau



să transmită un doar de membru cu transmiterea parțial separată, în cazul în
care conflictul se referă doar la o parte din informațiile cuprinse în actuala
înregistrare, în timp ce alte părți care nu se află în conflict sunt furnizate de
solicitantul potențial al înregistrării;
sau



să transmită un dosar de membru împreună cu o transmitere separată a
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tuturor informațiilor, în cazul în care conflictul se referea la dezacordul cu
privire la selecția integrală a datelor și la condițiile de accesare a transmiterii
comune.
NB: Părțile pot totuși conveni să ajungă la un acord voluntar în ciuda deciziei ECHA.
Într-un asemenea caz solicitanții existenți ai înregistrării trebuie să pună la dispoziție
tokenul pentru transmiterea comună.
Dacă se ajunge la un acord după ce ECHA notifică părțile de intenția sa de a acorda
dreptul de a face trimitere sub rezerva primirii dovezii de plată din partea
solicitantului potențial al înregistrării, procesul va fi oprit, iar ECHA nu va continua cu
emiterea deciziei finale.
În cazul în care decizia ECHA nu este în favoarea solicitantului potențial al
înregistrării, adică ECHA ajunge la concluzia că solicitantul potențial al înregistrării nu
a depus toate eforturile pentru a ajunge la un acord, părțile își vor relua negocierile
în conformitate cu obligațiile ce le revin privind schimbul de date. ECHA include în
decizia sa recomandări către părți privind modul în care să conducă aceste negocieri
ulterioare. În cazul în care aceste negocieri eșuează din nou, solicitantul potențial al
înregistrării își rezervă dreptul de a transmite o nou conflict la ECHA.
Societățile pot beneficia de și obține informații utile consultând deciziile ECHA emise
deja, privind conflictele referitoare la schimbul de date, la
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.
Revendicarea unei compensații pentru date cu o vechime mai mică de 12 ani
Solicitantul anterior al înregistrării are dreptul să fie compensat dacă informațiile sale
sunt utilizate de către solicitantul potențial al înregistrării. În particular, solicitantul
anterior al înregistrării are dreptul de a primi o „cotă proporțională” din costurile
suportate în dezvoltarea studiilor utilizate de solicitantul potențial, sau o cotă „egală”
în cazul în care acesta a pus raportul complet al studiului la dispoziția solicitantului
potențial al înregistrării. Deși ECHA poate cere solicitantului potențial al înregistrării
să furnizeze dovada că a făcut o plată către solicitantul anterior, nu ECHA este cea
care trebuie să decidă dacă o astfel de plată este adecvată. În acest sens, dacă
solicitantul anterior al înregistrării consideră că suma plătită de solicitantul potențial
este insuficientă, el poate prezenta cererea înaintea unei instanțe naționale
competente sau, în cazul în care părțile convin astfel, poate utiliza un mecanism de
soluționare alternativă a conflictelor legate de schimbul de date.

4.9.2. Cum trebuie conduse negocierile pentru a
preveni conflictele legate de schimbul de date?
Articolul 27 impune atât solicitanților anteriori ai înregistrării, cât și celor potențiali să
depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord privind schimbul de date într-un
mod corect, transparent și nediscriminatoriu.
Indicațiile și recomandările furnizate la punctul 3.4.3 privind modul cum trebuie
conduse negocierile pentru a preveni conflictele se aplică, iar cititorul este sfătuit să
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le consulte39.
Trebuie subliniat că în cazul substanțelor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu
disputele se pot de asemenea înainta întotdeauna pentru studii care nu implică
animale vertebrate.

4.9.3. Căi de atac disponibile împotriva deciziilor
ECHA
Anumite decizii ECHA, menționate la articolul 91 din Regulamentul REACH, pot fi
atacate în fața Camerei de recurs a ECHA.
În conformitate cu articolul 27 alineatul (7) din Regulamentul REACH, solicitantul
potențial sau solicitantul (solicitanții) anterior(i) al (ai) înregistrării pot depune recurs
împotriva unei decizii luate de ECHA în conformitate cu articolul 27 alineatul (6) la
Camera de recurs a ECHA.
În conformitate cu articolul 92 alineatul (2) recursul trebuie depus în termen de trei
luni de la data notificării deciziei către persoana în cauză. O cale de atac se poate
depune și în cazul unei persoane care are o preocupare directă și individuală față de
decizie. În acel caz, calea de atac trebuie să fie depusă în termen de trei luni de la
data la care decizia a devenit cunoscută apelantului. Trebuie să fie plătită o taxă de
recurs în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul privind
redevențele40.

4.10. Exemple privind schimbul de date
Substanțele care nu beneficiază de regim tranzitoriu/ procesul de solicitare
de informații
1. Părțile implicate: societatea A a planificat să înceapă în 2011 producția
unei substanțe care nu beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizată)
care figurează în ELINCS, cu volume care se așteaptă să depășească 1
tonă pe parcursul aceluiași an calendaristic. Aceeași substanță a fost deja
notificată în conformitate cu Directiva 67/548/CEE de societatea B în 1995.
De asemenea, societatea B a prezentat informații suplimentare ca parte a
unei actualizări în 2000, dată fiind o creștere a cantității produse.
2. Procesul de solicitare de informații: Înainte de efectuarea testării necesare
pentru îndeplinirea necesităților de informare și pentru depunerea unei
înregistrări, societatea A depune o solicitare de informații la ECHA în
conformitate cu articolul 26. ECHA dă acces societății A la pagina cosolicitantului înregistrării unde figurează numele și adresa societății B, care
are acum poziția de solicitant al înregistrării în temeiul Regulamentului
REACH, și informează cu privire la rezumatele relevante ale studiului
prezentate deja de aceasta. În urma solicitării de informații, societatea B
vede de asemenea pe pagina co-solicitantului înregistrării numele și adresa
societății A. În același timp, ECHA furnizează societății A rezumatele
studiilor notificate cu peste 12 ani în urmă care pot fi utilizate liber de

Rețineți că prevederile articolului 30 menționate la punctul 3.4.3 se aplică numai în cazul membrilor
SIEF.
39

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 340/2008 din 16 aprilie 2008 privind redevențele și taxele care se
plătesc Agenției Europene a Substanțelor Chimice astfel cum s-a modificat ulterior, JO L 107, 17.4.2008,
pag. 6.
40
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acesta, adică fără necesitatea de a obține o permisiune de la societatea B
de a face trimiteri.
3. Schimbul de date: Societatea A și societatea B încep discuții legate de
modul în care să facă schimbul de informații „protejate” transmise de
societatea B. Dacă în urma primirii detaliilor de contact ale societății B și a
unei luni de negocieri dure, nu se ajunge la un acord legat de schimbul de
informații și societatea A informează ECHA și societatea B despre
„imposibilitatea ajungerii la un acord”. ECHA demarează procedura privind
conflictul legat de schimbul de date și cere de asemenea societății B să
transmită dovezile argumentelor și justificărilor pe care le-au utilizat în
timpul negocierilor cu societatea A. ECHA efectuează apoi o evaluare a
dovezilor oferite pentru a stabili care parte a depus toate eforturile pentru
a ajunge la un acord legat de schimbul de date și de împărțire a costurilor
într-un mod corect, transparent și nediscriminatoriu.
4. (i) ECHA poate ajunge la concluzia că societatea A a depus toate eforturile
pentru a ajunge la un acord, în timp ce societatea B nu a făcut acest lucru
și acordă societății A permisiunea de a face trimitere la rezumatele
(detaliate) ale studiului transmis de societatea B. ECHA va solicita de
asemenea societății A dovada de plată a unei cote din costuri. În acest caz,
societatea A va trebui să decidă unilateral cât dorește să plătească. Când
ECHA va primi dovada de plată, va trimite decizia finală societății A
împreună cu o copie a rezumatelor (detaliate) ale studiului. Societatea B
poate decide să își recupereze costurile și poate pretinde o cotă
proporțională din costurile suportate de aceasta în fața unei instanțe
naționale, dacă se consideră că partea plătită de societatea A nu a fost
adecvată.
5. (ii) ECHA poate ajunge la concluzia că societatea A nu a depus toate
eforturile necesare și, prin urmare, nu îi acordă permisiunea de a face
trimitere la rezumatele (detaliate) ale studiului transmis de societatea B.
Ambele societăți vor trebui atunci să continue să depună toate eforturile
necesare într-un mod corect, transparent și nediscriminatoriu pentru a
ajunge la un acord și a-și îndeplini obligațiile legate de schimbul de date,
ținând cont de observațiile și sugestiile prevăzute de ECHA în decizia sa.

5.

ÎMPĂRȚIREA COSTURILOR
5.1.

Principii de bază

împărțirea costurilor are ca scop împărțirea cheltuielilor și costurilor reale legate de
înregistrarea în temeiul Regulamentului REACH într-un mod corect, transparent și
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nediscriminatoriu. Nu are ca scop generarea de profituri pentru nicio parte 41.

NB: Dat fiind că datele transmise în scopul înregistrării REACH ( inclusiv datele
transmise într-o notificare conform Directivei 67/548/CEE care este considerată
înregistrare conform articolului 24 din REACH) sunt protejate timp de 12 ani de la
data transmiterii (vezi articolul 25 alineatul (3) al REACH), solicitanții potențiali ai
înregistrării pot face în mod legitim trimitere în înregistrarea lor la datele transmise
cu cel puțin 12 ani înainte , fără a trebui să împartă costurile asociate acelor date.
Prin urmare, schimbul de date și împărțirea costurilor nu se aplică datelor transmise
în scop de înregistrare (inclusiv în temeiul Directivei 67/548/CEE) cu cel puțin 12 ani
înainte42.

În temeiul prevederilor Regulamentului REACH și astfel cum se reafirmă în
Regulamentul de punere în aplicare cu privire la transmiterea în comun a datelor și
schimbul de date, solicitanții înregistrării trebuie să plătească doar pentru
informațiile pe care trebuie să le prezinte în cerințele de informații (vezi articolele 27
alineatul (3) și 30 alineatul (1) din Regulamentul REACH și articolul 4 alineatul (1)
din Regulamentul de punere în aplicare). Aceasta înseamnă că solicitanții înregistrării
trebuie să împartă costurile datelor care au legătură cu cerințele de informații, ținând
cont de intervalul cantitativ pe care intenționează să-l înregistreze și de tipul
înregistrării (standard sau intermediar). Aceasta se aplică atât la studiu cât și la
costurile administrative (articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de punere în
aplicare).
NB: În cazul societăților cu asociați diverși care sunt entități juridice separate, fiecare
din ele trebuie să-și îndeplinească separat obligațiile de înregistrare. Prin urmare,
fiecare entitate juridică separată este obligată să-și îndeplinească obligațiile legate
de schimbul de date și împărțirea costurilor.
În anumite condiții, solicitanții înregistrării au voie să transmită separat anumite sau
toate informațiile transmise în comun de ceilalți solicitanți ai înregistrării aceleiași
substanțe. Solicitantul înregistrării care transmite datele separat nu este astfel
obligat să împartă cu ceilalți co-solicitanți ai înregistrării costurile informațiilor pe
care a ales să le transmită separat. Opțiunile și obligațiile asociate transmiterii
separate sunt explicate detaliat la capitolul 6.
Principiul de bază al schimbului de date este că co-solicitanții înregistrării vor depune
„toate eforturile pentru a se asigura că costurile schimbului de informații sunt
stabilite într-un mod corect, transparent și nediscriminatoriu” (articolul 27 alineatul
(3) și articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul REACH și articolul 2 alineatul (1) din
Regulamentul de punere în aplicare). Regulamentul de punere în aplicare privind
transmiterea în comun a datelor și schimbul de date facilitează implementarea
acestui principiu de bază și clarifică în continuare prevederile Regulamentului REACH
legat de schimbul de date și împărțirea costurilor (precum și cel legat de obligațiile
transmiterii comune). Prevederile Regulamentului de punere în aplicare se aplică atât
atunci când noi solicitanți ai înregistrării se alătură unui acord de schimb de date

41

Membrii SIEF (vezi punctul 3.2.3), solicitanții de informații ( a se vedea subcapitolul 4.3) și solicitanții
existenți ai înregistrării fac obiectul prevederilor REACH privind schimbul de date.
Mai multe informații despre regula de 12 ani sunt disponibile la subcapitolul 4.6. Rețineți că alte costuri
( de exemplu pentru gestionarea transmiterilor în comun) trebuie în continuare împărțite.
42
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care a fost încheiat deja, cât și atunci când co-solicitanții înregistrării încheie un nou
acord legat de schimbul de date:
- Solicitanții înregistrării trebuie să împartă doar acele costuri de studiu și
administrative care sunt relevante informațiilor pe care trebuie să le transmită
pentru îndeplinirea cerințelor legate de înregistrare (articolul 4 alineatul (1) din
Regulamentul de punere în aplicare);
- Toate costurile trebuie clasificate: fiecare cost individual trebuie prevăzut și legat în
mod clar de respectiva cerință de informație (articolul 2 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul de punere în aplicare). Aceasta are legătură atât cu costurile de
studiu cât și cu cele administrative (a se vedea articolul 2 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul de punere în aplicare):
o Costurile legate de date: orice costuri necesare pentru efectuarea unui
studiu, obținerea accesului (co-proprietate, posesie sau drept de a face
trimitere) la date deținute de părți terțe, contractarea laboratoarelor,
monitorizarea performanțelor sau îndeplinirea unei cerințe de informații printro metodă alternativă.
o Costuri legate de lucrări administrative: orice cost legat de crearea și
administrare unui SIEF și a acordului de schimb de date precum și legat de
administrare transmiterii comune.
Regulamentul de punere în aplicare permite renunțarea la obligația de clasificare a
datelor prin acord unanim dacă acordul legat de schimbul de date exista deja înainte
de intrarea în vigoare a regulamentului respectiv.
Prezentăm mai jos un exemplu generic de prevederi ale Regulamentului de punere
în aplicare în materie de clasificare:
Cost

Interval
cantitativ

Cost de
studiu (dacă

Costuri
administrative

(intervalul
cantitativ
pentru care
este relevant
costul)

este cazul)

(legate sau nu
de o anumită
cerință de
informații)

Studiu 1

1-1 0 t/a

1000 EUR

70 EUR

Justificare 1

Studiu 2

1-1 0 t/a

2000 EUR

60 EUR

Justificare 2

Studiu 3

1-100 t/a

3000 EUR

130 EUR

Justificare 3

Simbol

Nu este cazul

Nu este cazul

150 EUR

Justificare 4

comunicarea
în cadrul SIEF

1-1 0 t/a

Nu este cazul

1000 EUR

Justificare 5

etc.

…

…

…

…

(clasificarea
tuturor
costurilor)

Justificare
(pentru
fiecare cost)

Tipul și detaliile exercițiului de clasificare (mai ales nivelul clasificării) pot diferi de la
caz la caz. Ele pot depinde, între altele, de forma de cooperare aleasă și de
structura sa (de exemplu dacă a evoluat dintr-o formă de cooperare existentă sau a
fost înființată special în scopul REACH) și dacă sarcinile au fost alocate unei singure
substanțe sau unui singur grup de substanțe (de aceea poate fi dificilă clasificarea
completă a costului specific unei anumite substanțe).
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Distincția dintre costul de studiu și administrativ, și posibila relevanță a celui din
urmă pentru o anumită cerință de informații, poate varia de la o transmitere
comună la alta. Ceea ce este important este ca aceste costuri să fie înregistrate în
mod transparent, iar sursele lor să fie clare pentru co-solicitanții înregistrării.
Anexa 3 conține o listă neexhaustivă a costurilor posibile care poate fi avută în
vedere, de la caz la caz.
- Activitățile de înregistrare, indiferent de natura acestora, care generează costuri
care trebuie documentate anual, se vor păstra cel puțin 12 ani de la ultima
transmitere a studiului și vor fi imediat accesibile în mod gratuit atât solicitanților
existenți ai înregistrării cât și celor potențiali (articolul 2 alineatul (3) din
Regulamentul de punere în aplicare). Astfel, costurile trebuie dovedite și justificate.
În absența unei asemenea documentații detaliate în contextul acordurilor legate de
schimbul de date încheiate înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de
punere în aplicare, părțile trebuie să depună toate eforturile pentru a aduna dovezile
acestor costuri trecute, sau de a face cea mai bună aproximare a acestor costuri;
- Trebuie să se convină asupra unui model de împărțire a costurilor [articolul 2
alineatul (1)litera(c) din Regulamentul de punere în aplicare; dacă nu se ajunge la
niciun acord, fiecare membru va trebui să plătească o cotă egală din costurile
necesare participării lor (articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul de punere în
aplicare]. Modelul de calculare a costurilor va include [dacă nu se renunță la el prin
acord unanim conform articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul de punere în
aplicare] un mecanism de rambursare care are la bază principiul redistribuirii
proporționale fiecărui membru din acordul legat de schimbul de date a părții lui de
costuri dacă un solicitant potențial al înregistrării se alătură în viitor acelui acord
[articolele 2 alineatul (1) litera (c) și articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul de
punere în aplicare). Mecanismul de rambursare se va aplica în mod egal solicitanților
existenți și viitori ai înregistrării.
Este recomandat să se stabilească în avans frecvența cu care se vor recalcula
costurile și posibilele rambursări. Acestea vor fi în cele din urmă (și în mod simplist)
un echilibru între creșterea numărului de co-solicitanți ai înregistrării și noile costuri.
În funcție de caz, posibilele opțiuni pot fi: frecvența anuală (având în vedere că
exercițiul în sine poate genera costuri), la expirarea unui termen de înregistrare sau
la expirarea termenului de 12 ani de la data transmiterii.
- Modelul de împărțire a costurilor se va aplica posibilelor costuri viitoare, și anume
celor rezultate în urma unei decizii de evaluare a unei substanțe potențiale, dar pot
acoperi și costuri potențiale viitoare care rezultă din cerințe suplimentare viitoare
pentru substanța înregistrată, de exemplu ca rezultat al unei decizii privind
verificarea conformității [vezi articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în
aplicare și punctul 5.5.4 din prezentul ghid].
Este important de ținut minte că nu pot fi cunoscuți în detaliu toți factorii de cost în
momentul în care se stabilește modelul de calculare a costului. Prin urmare, pentru a
face loc acestor variabile necunoscute, graficul de rambursare precum și prevederile
legate de costurile viitoare se pot limita la mecanismul de calculare a costului, adică
la formulă și termene limită, evenimente sau sume care declanșează aplicarea
acestora; prin urmare nu este vorba despre a conveni asupra distribuirii sumelor
concrete în avans, înainte de apariția acestora.

NB: Se recomandă să se ajungă la un acord privind schimbul de date înainte ca
membrii transmiterii în comun să facă publice informațiile disponibile.
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În ceea ce privește costurile legate de lucrările administrative, este important ca
părțile implicate să ia în calcul toate activitățile care s-ar putea să trebuiască
efectuate în contextul general al schimbului de date și al împărțirii costurilor/ alocării
precum și transmiterii comune a informațiilor privind substanța.
Aspectele legate de administrarea SIEF-ului și de acordurile privind schimbul de date
precum și de întocmirea dosarului de înregistrare comună, precum activitățile de
comunicare, posibila utilizare a unui administrator, lucrările administrative legate de
crearea în comun a unui raport privind siguranța chimică și alte activități posibile
viitoare declanșate de cerințe suplimentare viitoare rezultate în urma evaluării
dosarului (verificare conformității/evaluarea substanței) pot crea de asemenea
costuri. Toate aceste costuri, identificate în general drept costuri administrative, vor
fi împărțite în cea mai mare măsură posibilă între solicitanții (potențiali)ai
înregistrării într-un mod similar celor legate strict de date. Părțile trebuie să se
asigure că toate costurile din acordurile dintre părțile implicate vor fi luate în calcul în
conformitate cu obligația de corectitudine, transparență și nediscriminare prevăzută
în Regulamentul REACH și clarificată în continuare de prevederile Regulamentului de
punere în aplicare.
Ca și în cazul costurilor legate de cerințele de informații, costurile administrative vor
fi împărțite numai dacă sunt relevante pentru informațiile pe care un solicitant al
înregistrării este obligat să le transmită în scopul înregistrării lor. Prin urmare trebuie
observat că și acele costuri administrative care nu pot fi legate de un efect anume,
precum administrarea SIEF-ului, trebuie totuși împărțite într-un mod corect, adică
proporțional cu informațiile pe care un solicitant al înregistrării trebuie să le
transmită în scopul înregistrării sale. Acest lucru este relevant în special oricând
costurile administrative sunt atribuite muncii asociate de exemplu administrării SIEFului în contextul termenelor anterioare de înregistrare din 2010 sau 2013. Ca
exemplu, ședințele organizate pentru a se discuta propunerile de testare relevante
numai pentru intervale cantitative mai mari au generat probabil costuri care nu
trebuie să fie suportate de solicitanții înregistrării din intervalul cantitativ mai mic.
Trebuie avut în vedere că strângerea informațiilor pentru stabilirea caracterului
identic al substanței nu trebuie să facă obiectul împărțirii costurilor între solicitanții
anteriori și solicitanții potențiali ai înregistrării [articolul 4 alineatul (2) al
Regulamentului de punere în aplicare]. În această secțiune sunt ilustrate aspectele
legate de costul schimbului de studii.
Prin urmare, acordul privind împărțirea costurilor cere părților să convină cu privire
la următoarele:
1. fiabilitatea, relevanța și pertinența datelor („calitatea datelor”)
2. valoarea economică a datelor („evaluarea datelor”) și
3. cum este împărțită valoarea convenită între părți („alocarea costurilor și
compensație”).
Elementele discutate mai jos nu sunt menite să fie prescriptive, nici obligatorii.
Acestea trebuie să funcționeze în primul rând ca listă de control, pentru a asigura
identificarea de către părțile interesate a factorilor relevanți pentru organizarea
analizei calității datelor, evaluării datelor și a altor activități conexe de împărțirea a
costurilor.

5.2.

Calitatea datelor
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5.2.1. Fiabilitate – relevanță – adecvare
O condiție prealabilă pentru evaluarea studiilor existente este de a stabili calitatea lor
științifică.
În conformitate cu orientările OCDE, pentru a descrie un anumit studiu, procesul de
stabilire a calității datelor existente trebuie să ia în considerare trei aspecte, și
anume adecvarea, fiabilitatea și relevanța informațiilor disponibile. Aceste condiții au
fost definite de Klimisch et al. (1997):


Fiabilitate: se referă la calitatea intrinsecă a unui raport de testare sau a unei
publicații privind metodologia de preferință standardizată și modul în care
procedura experimentală și rezultatele sunt descrise pentru a dovedi claritatea
și corectitudinea concluziilor;



Relevanța: este măsura în care datele și testele sunt adecvate pentru
identificarea unui anumit pericol sau pentru caracterizarea unui risc43;



Adecvarea: definește utilitatea datelor pentru scopul de evaluare a
pericolelor/riscurilor.

Atunci când există mai multe studii privind un efect, cea mai mare pondere este
atribuită în mod normal celui mai fiabil și relevant studiu. Acest studiu este
menționat în general ca studiul-cheie. Determinarea fiabilității, în esență, se referă la
modul în care a fost efectuat studiul. Pentru a putea genera un rezumat (detaliat) al
studiului, o atenție deosebită trebuie acordată calității studiului, metodei, raportării
rezultatelor, concluziilor extrase și chiar rezultatelor.
Există mai multe motive pentru care datele existente de studiu pot avea o calitate
variabilă. Klimisch et al au sugerat următoarele:


utilizarea unor orientări diferite privind testele (comparativ cu standardele de
astăzi);



incapacitatea de a caracteriza corect substanța testată (în termeni de puritate,
caracteristici fizice etc.);



utilizarea tehnicilor/procedurilor care au fost rafinate de atunci; și



este posibil ca anumite informații să nu fi fost înregistrate (sau eventual chiar
măsurate) pentru un anumit efect, dar începând cu acel moment au fost
recunoscute ca fiind importante.

Trebuie să se cunoască cel puțin o cantitate minimă de informații privind fiabilitatea
unui anumit studiu înainte de a continua cu determinarea relevanței sale și adecvării
în scopul evaluării și înainte de a dezvolta un rezumat detaliat al studiului. Prin
urmare, fiabilitatea datelor reprezintă o importantă considerație inițială care este
necesară pentru filtrarea studiilor care nu prezintă încredere, și pentru concentrarea
asupra celor considerate cele mai fiabile. Cunoașterea modului în care a fost efectuat
studiul este esențială pentru toate celelalte analize.

În special, trebuie avută în vedere relevanța compoziției materialului de test utilizat pentru a genera
date cu privire la profilul (profilurile) compozițional(e) al (ale)substanței la care urmează să se refere
datele de test.
43
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5.2.2. Abordări de validare a datelor
Două abordări au fost propuse de OCDE pentru a ajuta analiza inițială a calității
datelor cuprinse în rapoartele studiilor să elimine datele nesigure din studiu. Ambele
sunt compatibile și, în analiza calității datelor, pot fi utilizate individual sau împreună.
4. 1. Prima abordare a fost dezvoltată de Klimisch et al. (1997). Utilizează un
sistem de notare pentru fiabilitate, în special pentru studiile ecotoxicologice și de sănătate. Cu toate acestea, poate fi extins la evoluția
fizico-chimică și a mediului și studii privind calea de transformare.
5. 2. A doua abordare a fost dezvoltată în 1998 ca parte a HPV Challenge
Program al EPA (SUA).
6. 3. Pot fi avute în vedere și alte sisteme, mai ales dacă cele două abordări
nu par a fi potrivite pentru validarea noilor tehnici de obținere a
informațiilor.
5.2.2.1.

Sistemul de notare Klimisch

În această abordare, Klimisch et al. (1997) au dezvoltat un sistem de notare care
poate fi folosit pentru clasificarea fiabilității unui studiu după cum urmează:
1 = fiabil fără restricții: „studii sau date […] generate conform unor ghiduri de
testare general valabile și/sau acceptate la nivel internațional (preferabil efectuate
conform BPL) sau în care parametrii de testare documentați se bazează pe un ghid
de testare specific (național) […] sau în care toți parametrii descriși sunt strâns legați
de/comparabili cu o metodă din ghid.”
2 = fiabil cu restricții: „studii sau date […] (în majoritate neefectuate conform
BPL), în care parametrii de testare documentați nu sunt pe deplin conformi cu linia
directoare specifică de testare, dar sunt suficienți pentru a accepta datele sau în care
sunt descrise investigații care nu pot fi înglobate sub o orientare de testare, dar care,
cu toate acestea, sunt bine documentate și științific acceptabile.”
3 = nefiabil: „studii sau date… în care au existat interferențe între sistemul de
măsurare și substanța de testat sau în care au fost folosite organismele/sistemele de
testare care nu sunt relevante în ceea ce privește expunerea (de exemplu, căi de
aplicare nefiziologice) sau care au fost efectuate sau generate în conformitate cu o
metodă care nu este acceptabilă, a cărei documentație nu este suficientă pentru
evaluare și care nu este convingătoare pentru o evaluare profesionistă”.
4 = neatribuibil: „studii sau date… care nu oferă suficiente detalii experimentale și
care sunt enumerate doar în rezumate scurte sau în literatură secundară (cărți,
reviste etc.)”.

NB: Utilizarea notărilor Klimisch oferă un instrument util pentru organizarea de studii
pentru analiză ulterioară. Studiile care nu au îndeplinit criteriile esențiale pentru
fiabilitate în mod normal ar fi inițial retrase din circuit dacă există informații de o
calitate superioară. Cu toate acestea, studiile pot fi utilizate ca informații colective,
ceea ce reprezintă „abordarea pe baza forței probante a dovezilor” (a se vedea mai
jos).
Instrumentul care se bazează pe program „ToxRTool” (Instrumentul de evaluare a
fiabilității datelor toxicologice), dezvoltat în contextul unui proiect finanțat de
Centrul European pentru Validarea Metodelor Alternative (CEVMA), oferă criterii
ample și indicații pentru evaluările calității intrinseci a datelor toxicologice, făcând
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astfel procesul de decizie a atribuirii categoriilor de fiabilitate mai transparent și mai
armonizat. Se aplică diverselor tipuri de date experimentale, efecte și studii
(rapoarte de studiu, publicații revizuite de colegi) și conduce la alocarea în categoriile
Klimisch 1, 2 sau 3. Mai multe informații despre instrument se găsesc la https://eurlecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archive-publications/toxrtool.
5.2.2.2.

Sistemul de notare US EPA

Abordarea furnizată de US EPA ne oferă informații suplimentare prin descrierea
criteriilor-cheie de fiabilitate pentru fiecare grup de elemente de date (a se vedea
tabelul 1 de mai jos). Aceste criterii vizează integritatea științifică globală și
valabilitatea informațiilor dintr-un studiu, adică fiabilitatea. Această abordare este în
concordanță cu abordarea Klimisch, întrucât orice studiu care nu întrunește criteriile
nu ar fi distribuibil în sistemul Klimisch. Totuși, astfel de studii pot fi considerate mai
târziu ca informații suplimentare pentru evaluarea generală a unui efect special, mai
ales dacă nu există niciun studiu-cheie unic.
Tabelul 1: Criteriile inițiale de analiză pe tipul de informații
Criteriile inițiale de analiză pe tipul de informații
Necesare pentru următoarele
informații
Criterii

Fizicochimice

Evoluția în
mediu

Ecotox /
Sănătate
a umană

Identificarea substanței testate
(Descrierea corespunzătoare a substanței testate,
inclusiv puritatea chimică și
identificarea/cuantificarea impurităților în măsura
în care este posibil)

X

X

X

Temperatura

X1

X

X

Referința completă/citarea

X

X

X

X

X

2

Controale

Statistici
Cu câteva excepții (de exemplu, testele
Salmonella/Ames)

X

Specii, tulpină, număr, sex, vârsta organismului

X

Doză/conc. Niveluri

X

X
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Ruta/tipul expunerii
durata expunerii
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3

X
X

X

Pentru presiunea de vapori, coeficientul de partiție octanol/apă și valorile
solubilității în apă.
1

Toate studiile trebuie să aibă valori de control negative și unele studii (de exemplu,
biodegradarea, testul AMES) trebuie să aibă, de asemenea, valori de control pozitive.
Dacă se folosește un vehicul în administrarea substanței de testat, comenzile
vehiculului trebuie elaborate și raportate. Excepții pot fi permise pentru studiile de
toxicitate acută pentru mamifere.
2

Traseul/tipul expunerii (de exemplu, inhalare orală etc. pentru studiile pentru
mamifere) sau sistemul de testare (static, dinamic etc. pentru eco-toxicitate) trebuie
să fie raportat.
3

Abordarea relevanței și adecvării va fi facilitată printr-o imagine clară a fiabilității
unui studiu. Într-adevăr, este posibil ca unul sau mai multe studii-cheie privind un
efect să fi fost identificate, astfel încât trebuie să fie decis dacă rezumatele complete
ale studiilor pot fi pregătite pentru a permite stabilirea relevanței și caracterului
adecvat.

NB: Utilizarea etapelor pentru identificarea unor date fiabile, relevante și adecvate
asigură că sunt identificate date de înaltă calitate și, de asemenea, că alte studii vor
fi utilizate ca abordare pe baza forței probante a dovezilor: caz în care mai multe
studii, dintre care unul sau mai multe pot fi inadecvate pentru a satisface un efect
specific, pot fi utilizate în mod colectiv pentru a aborda un efect, evitând astfel
testările suplimentare (pe animale).

De exemplu, dacă mai multe studii de doză repetate sunt disponibile pentru o
anumită substanță, s-ar putea întâmpla ca niciunul să nu fie acceptabil în sine din
cauza unor deficite de protocol (adică, numărul scăzut de testări pe animale/doză de
grup, numai un grup de doză în plus pentru grupul de control, modificările valorii
dozei sau frecvența în cursul studiului etc. ). Cu toate acestea, la nivel colectiv, dacă
diferitele studii arată efecte în cadrul aceluiași organ-țintă la aproximativ aceeași
doză și în același moment, s-ar putea considera că acest lucru satisface nevoia de
date privind toxicitatea la doză repetată.
Etape de urmat
Toate rapoartele de luat în considerare trebuie să fie documentate în mod ideal ca
seturi de date IUCLID 6 cu un rezumat detaliat al studiului (dacă este disponibil).
Totuși, dacă este necesară generarea dosarului IUCLID 6, acest lucru poate fi
amânat până la efectuarea selecției (selecțiilor) studiilor pentru un anumit efect. În
general, rezumatele detaliate ale studiilor ar fi pregătite numai pentru studiile de cea
mai înaltă calitate sau pentru studiile-cheie într-un exercițiu de evaluare a datelor.
Se recomandă să se cadă de acord în prealabil asupra criteriilor de acceptare a
studiilor propuse/ratingurilor de calitate. De exemplu, etapele pot fi:
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o autoevaluare efectuată de deținătorii de date



o revizuire în rândul membrilor transmiterii în comun



Dacă apar probleme, trebuie utilizat un mecanism de arbitraj. Acesta ar putea
implica solicitarea serviciilor unui terț expert pentru a aprecia evaluarea
inițială.

După cum s-a menționat mai devreme, în plus pot exista alte metode de evaluare a
fiabilității datelor existente, care au fost dezvoltate pentru a aborda anumite
caracteristici specifice ale substanțelor care nu ar putea fi acoperite (suficient) de
abordările generice descrise mai sus. Ca exemplu, pentru metale, compuși metalici și
minerale, proiectul MERAG (Ghidul de evaluare a riscurilor prezentate de metale)
propune criterii de luat în considerare la verificarea eco-toxicității datelor pentru
clasificarea pericolului. Și alte abordări pot fi disponibile.

5.3.

Valorizarea studiilor

O valorizare precisă și transparentă a studiilor constituie o componentă esențială a
procesului de schimb de date. Ca punct de plecare, studiile trebuie evaluate în ceea
ce privește calitatea lor științifică. În a doua etapă, o valoare financiară poate fi
determinată ulterior luând în considerare factorii de corectare, care vor duce la o
creștere sau la o reducere a valorilor atribuite, dacă este cazul.
Acest capitol se aplică în special la studiile existente. Se poate presupune că studiile
generate în scopul REACH ca rezultat al analizei deficitelor de date vor fi autorizate
astfel încât calitatea acelor studii să satisfacă cerințele REACH. Se poate presupune
de asemenea că se generează numai un studiu de calitate relevantă (studiu cheie).

5.3.1. Ce studii trebuie valorizate?
Dintr-o perspectivă a calității și luând notările Klimisch ca model, se recomandă ca
doar studiile cu un rată de fiabilitate de 1 sau 2 să se califice pentru compensație
financiară. Rapoartele de studii cu notările 3 și 4 pot fi prin urmare eliminate din
procedura de valorizare, deoarece nu ar îndeplini cerințele legale REACH. Prin
urmare, există o justificare redusă pentru compensarea acestora în comparație cu
studii de calitate superioară.
Cu toate acestea, informațiile cuprinse în aceste rapoarte trebuie luate în considerare
dacă solicitanții înregistrării doresc să le utilizeze ca parte a unei abordări pe baza
forței probante a dovezilor (conform Anexei XI din Regulamentul REACH, punctul
1.2).
În acest caz, rapoartele Klimisch 3 ar putea satisface un efect deoarece ar fi un
element de sprijin al abordării pe baza forței probante a dovezilor, care s-ar baza de
asemenea pe alte informații independente. Prin urmare, dacă informațiile existente
sunt suficiente pentru a sprijini efectele relevante, aceste studii ar putea fi tratate,
colectiv, în scopuri de valorizare în același mod ca și în cazul datelor cu o calitate mai
mare.
În general, plățile ar face obiectul acceptului formal (individual sau combinat) al
studiilor valorizate.

5.3.2. Costurile istorice față de costurile de înlocuire
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Deținătorul unui studiu trebuie să facă la cerere dovada costurilor de la cosolicitantul (co-solicitanții) înregistrării.
Solicitantul (solicitanții)potențial(i)al (ai) înregistrării poate (pot) fi de acord cu
metode de valorizare, precum:
- costuri istorice: costurile efective de realizare a testului, dovedite de obicei prin
factura emisă de laborator.
- costuri de înlocuire: costul estimat al realizării studiului; ele pot fi folosite, de
exemplu, dacă nu există facturi aferente unui studiu, dacă studiul a fost realizat
intern sau dacă domeniul studiului existent depășește cerințele impuse de
reglementări.
Regulamentul de punere în aplicare prevede documentare anuală a tuturor
costurilor. În absența documentației detaliate privind costurile suportate înainte de
intrarea în vigoare a obligației, dacă adunarea dovezilor acestor costuri trecute nu se
poate realiza, co-solicitanții înregistrării vor depune toate eforturile pentru a face cea
mai bună aproximare a acestor costuri și pot conveni astfel asupra unor metode
alternative de valorificare, precum valoare de înlocuire.
NB: Membrii transmiterii în comun sunt responsabili de a ajunge la un acord cu
privire la cel mai adecvat model de împărțire a costurilor (costurile istorice, costurile
de înlocuire sau orice alt cost). Acest model trebuie să fie corect, transparent și
nediscriminatoriu, și să se conformeze criteriilor stabilite în Regulamentul REACH și
în Regulamentul de punere în aplicare privind transmiterea comună a datelor și
schimbul de date.
5.3.2.1.

Factori de rectificare

Indiferent de modelul de împărțire a costurilor ales, părțile pot lua în considerare
factori de rectificare care pot justifica o creștere sau o scădere a valorii unui studiu în
scopul împărțirii costurilor. Atunci când sunt utilizate costurile istorice, părțile pot
dori să țină cont de inflație și de alte elemente relevante, care nu sunt necesare în
cazul în care sunt utilizate costurile de înlocuire.
Factorii care cresc valoarea studiului pot include cheltuielile legate de pregătirea
eșantionului, testul de evaluare și alte activități/măsuri cum ar fi:


analize preliminare pentru a determina concentrațiile testelor;



testarea substanței în conformitate cu protocolul standard;



dezvoltarea de metode analitice adecvate;



analize suplimentare (de exemplu, caracterizarea substanței; stabilitatea în
mediul de testare; concentrația în mediul de testare);



cheltuieli administrative și de călătorie legate de efectuarea acestui studiu;



prelucrarea și sprijin profesional acordat de partea căreia i se solicită serviciile;
(poate include proiectarea studiului și/sau prepararea materialului de testare);



pregătirea setului de date IUCLID și a rezumatului (rezumatelor) detaliat(e)
al(e) studiilor.

Factorii care scad valoarea studiului pot include:


abateri de la protocolul standard (studiul nu se efectuează în conformitate cu
standardele BPL);
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alte deficiențe posibile ale studiului care se stabilesc de la caz la caz )de
exemplu pentru studiile pregătite în afara contextului REACH);



limitarea utilizării doar în scopul REACH;



dreptul de a face trimitere numai la date nu și la co-proprietate;



utilizare ca parte din categoria de substanțe în cazul căreia studiul este utilizat
numai pentru o substanță;



utilizare în caz de extrapolare, în cazul în care substanța nu este substanța
testată;



compensația primită deja pentru realizarea studiului.
5.3.2.2.

Elemente de valoare specifice

Poate fi necesar ca următoarele elemente să fie luate în considerare de la caz la caz:


costurile de bază (adică cheltuielile pentru testele preliminare și testarea
substanței în conformitate cu un protocol standard) pot fi calculate ca o medie
a prețurilor practicate de două sau trei laboratoare convenite de testare în
conformitate cu listele lor de prețuri. Tarifarea standard trebuie să fie asumată
și condiții speciale, cum ar fi cele acordate atunci când se comandă programe
mari de testare, nu sunt luate în considerare.



dacă nu sunt disponibile prețurile pieței pentru calculul cheltuielilor pentru
analiza substanței, sunt necesare următoarele informații de la partea care
furnizează raportul pentru fiecare procedură analitică: (i) o scurtă descriere a
metodologiei, inclusiv limita de detecție; (ii) costurile estimate pentru
dezvoltarea sau prevederea44 metodei; (iii) costuri per analiză;(iv)număr de
analize efectuate. În unele cazuri, costurile de dezvoltare și furnizare nu pot fi
invocate separat, dar ar putea fi incluse în taxele aplicate pentru fiecare
analiză.



Costuri administrative: în plus față de costul muncii experimentale (testarea și
analiza substanței), probabil, au apărut unele cheltuieli administrative legate
de o anumită cerință de informație (de exemplu cercetări în literatura de
specialitate, prelucrarea și asistența profesională din partea deținătorului de
date, cheltuielile de deplasare, arhivarea substanței de testat și datele primare,
comunicarea cu laboratorul). În conformitate cu cerința unei documentații
anuale a tuturor costurilor suportate (Articolul 2(3)din Regulamentul de punere
în aplicare) aceste costuri administrative trebuie justificate, adică să aibă la
bază facturi sau alte criterii obiective, de exemplu calcularea costurilor bazate
pe prețul mediu al pieței, dacă este disponibil, pentru serviciile efectuate
raportat la orele petrecute pentru care există o dovadă relevantă. În cazul în
care acest lucru nu este posibil, aceste costuri administrative pot fi legate în
schimb de valoarea studiului, adică se poate aplica un factor procentual.
Câteva exemple de costuri administrative variabile pe baza valorii studiului de
la bază sunt oferite mai jos (vezi subcapitolul 5.6). Dacă sunt disponibile
informații concrete legate de cheltuieli, acest lucru poate suprascrie orice alte
recomandări. În caz de abatere semnificativă, cheltuielile trebuie să fie pe

Furnizarea de proceduri sau metode analitice include măsurile necesare pentru testarea unei metode
cunoscute din literatura de specialitate pentru compatibilitate cu utilizarea proiectată.
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deplin justificate și documentate individual.
NB: Costurile de valorizare trebuie să se bazeze pe cheltuielile însoțite de
documentele verificate sau, în cazul în care aceste documente nu sunt disponibile, pe
cheltuielile care pot fi justificate în mod corespunzător. Aceste elemente sunt
esențiale pentru deținătorii de date care trebuie să se conformeze obligațiilor legale
legate de împărțirea „corectă, transparentă și nediscriminatorie” a costurilor conform
cerințelor Regulamentului REACH și Regulamentului de punere în aplicare.


Rezumat detaliat al studiului: pregătirea și furnizarea unor rezumate detaliate
ale studiilor pentru studii-cheie care pot reprezenta contribuția proprietarului
de studiu (sau elaborate de experții angajați pentru această sarcină) ar putea
fi compensată cu un procentaj din costurile administrative menționate mai sus.
În caz de testare pentru proprietățile inerente ale substanței, limitarea (2),
„fiabile cu restricție”, poate apărea atunci când studiul a fost efectuat la o dată
anterioară introducerii standardelor BPL.



Asigurarea de risc: aplicarea unei asigurări de risc nu se cere în general în mod
explicit, dar dacă se aplică, trebuie să aibă o justificare. Un solicitant potențial
al înregistrării care accesează un studiu existent are acces la un rezultat
cunoscut, în timp ce decizia originală de a efectua studiul s-ar putea să fi
implicat un risc pentru inițiator, conform căruia proiectul s-ar fi putut să nu
reușească să genereze informațiile dorite (fără posibilitatea de rambursare).
Prin urmare, pot exista situații în care ar putea fi util să se confirme riscul
studiilor individuale, mai ales pentru substanțele despre care se știe că sunt
problematice precum UVCB sau cele care sunt dificil de testat din alte motive.
Acest lucru ar fi în principal aplicabil pentru studiile de toxicitate și ecotoxicitate în cazul cărora dificultățile de testare ar putea fi anticipate în mod
rațional. În multe alte scenarii, pot exista justificări reduse pentru aplicarea
acestei asigurări de risc datorită naturii testării și/sau proprietăților inerente
ale substanței în cauză. Dacă se aplică o asigurare de risc, cerința pentru un
proces corect și transparent de împărțire a costurilor prevede ca atât
solicitarea, cât și factorul aplicat să se justifice în funcție de criterii obiective.
Un solicitant potențial al înregistrării poate solicita această justificare în cazul
în care nu este pusă la dispoziție, și poate contesta solicitarea și tariful în cazul
în care nu este de acord.
Dacă studiile existau deja și au fost cumpărate de solicitanții anteriori ai
înregistrării de la un alt deținător de date, aceștia nu au întâmpinat în mod
evident niciun risc legat de rezultat și prin urmare nu se va aplica nicio
asigurare de risc. În cazul în care urmează a se genera un nou studiu pentru
care a avut loc deja un eșec, se va hotărî cu privire la o alternativă la
asigurarea de risc privind împărțirea costurilor eșecului actual pe lângă
împărțirea costurilor studiului refăcut cu succes.



Compensația primită deja pentru efectuarea studiului: deoarece schimbul de
date trebuie să garanteze că numai costurile suportate vor fi împărțirea, iar
realizarea de profit nu are loc, dacă solicitantul înregistrării a primit deja
compensația relevantă pentru efectuarea studiului, această compensație se va
avea în vedere la calcularea costului final care se va împărți cu ceilalți
solicitanți ai înregistrării.



Studiile internaționale: proprietățile intrinseci ale substanțelor care au făcut
parte din programe internaționale (de exemplu, programul privind produsele
chimice HPV ICCA/OCDE) au fost deja revizuite. Prin urmare, studiile-cheie au
fost deja selectate în mod similar. Se poate ține cont de această activitate,
dacă este cazul, prin cuprinderea tuturor efectelor și adăugarea unei asigurări
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suplimentare.

NB: Pentru toate aceste elemente specifice de valoare, solicitanții existenți ai
înregistrării, reprezentanții acestora sau părțile care pregătesc dosarul au obligația
de a răspunde la orice solicitare de clarificare cu privire la costurile care pot să nu fie
suficient de transparente pentru membrul (membrii) transmiterii în comun și pentru
oricare solicitant potențial al înregistrării care se gândește să se alăture transmiterii
în comun.
Principiile legate de evaluarea studiului sunt ilustrate la subcapitolul 5.6 prin două
exemple (vezi exemplele 1 și 2).

5.4.

Alocarea costurilor și compensarea

Regulamentul REACH impune tuturor părților să depună toate eforturile pentru a se
asigura că cheltuielile produse de schimbul de informații sunt stabilite în „mod
echitabil, transparent și nediscriminatoriu”. Alocările costurilor pot fi calculate pentru
studii legate de toate efectele pentru care se solicită informații conform REACH.
Valoarea curentă a tuturor rapoartelor studiilor servește ca bază pentru alocarea
costurilor și compensarea ulterioare.

NB: Activitățile de alocare a costurilor nu sunt adecvate pentru datele obținute din
rapoarte care sunt recunoscute în domeniul public (vezi subpunctul 3.3.3.8 pentru
instrucțiuni suplimentare cu privire la acest aspect) și a căror utilizare nu duce la
nicio cheltuială suplimentară. Cu toate acestea, dacă utilizarea acestor date necesită
dezvoltarea unei justificări științifice (de exemplu pentru justificarea extrapolării sau
a abordării pe baza forței probante a dovezilor) sau pregătirea rezumatelor
(detaliate) a studiilor, costul justificării acestor studii în scopul înregistrării sau
întocmirii rezumatelor (detaliate) a studiilor poate face obiectul distribuirii costurilor.

Este responsabilitatea solicitanților potențiali ai înregistrării aceleiași substanțe să
selecteze mecanismele de alocare și de compensare a costurilor (și anume, modelul
de împărțirea a costurilor), astfel încât acestea să fie corecte, transparente și
nediscriminatorii și să respecte prevederile Regulamentului de punere în aplicare în
acest sens. Unele mecanisme posibile pot include (lista nu este exhaustivă):


schimbul egal de date, în funcție de numărul părților implicate în aceleași
intervale cantitative (adică solicitanți ai înregistrării care au aceleași solicitări
de informații); împărțirea egală a costurilor suportate ar putea determina în
principiu părțile să convină cu privire la deținerea în comun de date (totuși,
aceasta ține în continuare de libertatea contractuală dintre părți);



schimbul de date în funcție de numărul părților implicate în aceleași intervale
cantitative, dar ținând cont de faptul că proprietatea revine doar anumitor
solicitanți ai înregistrării; acest modelul de împărțire a costurilor este tipic
scrisorilor de acces (dreptul de a face trimitere);



schimbul de date între solicitanții înregistrării în funcție de producție sau de
volumul de vânzări sau altfel (conform regulilor de competiție și ICC, vezi de
asemenea și capitolele 7 și 9); un astfel de model poate fi considerat în
anumite cazuri a fi mai corect decât altele, de exemplu în situațiile în care
părțile au de a face cu volume foarte diferite fabricate sau importate (mai
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multe informații la punctul 5.5.3);


mecanisme alternative care utilizează o parte din modelele sus-menționate
într-un alt mod.

Solicitanții înregistrării se pot baza pe o abordare prin extrapolare pentru
înregistrarea substanțelor care sunt considerate un grup sau o „categorie” de
substanțe, datorită structurii lor similare (vezi anexa XI la Regulamentul REACH,
punctul 1.5). Într-un asemenea caz, unui solicitant ulterior al înregistrării poate să i
se ceară să împartă costurile datelor care au fost dezvoltate pentru substanța
(substanțele) de referință din acel grup, sau „categorie”, dacă acestea sunt
justificate și relevante pentru înregistrarea substanței sale. Cel mai comun scenariu
este atunci când deficitele de informații pentru o anumită substanță sunt umplute cu
informații obținute din teste efectuate pe alte substanțe similare.
Un scenariu mai complex este atunci când înregistrarea unui grup sau a unei
„categorii” de substanțe acoperă de exemplu 10 substanțe, iar un solicitant potențial
al înregistrării produce sau importă numai 1 singură substanță din acest grup sau
această „categorie”. Dacă solicitantul potențial al înregistrării se bazează pe
abordarea prin extrapolare pentru completarea deficitelor de date pentru substanța
sa, adică utilizează teste sau studii dezvoltate pentru substanța (substanțele) de
referință din cadrul grupului sau „categoriei”, costurile suportate pentru generarea
acelor informații trebuie împărțite între toți ceilalți solicitanți ai înregistrării diferitelor
substanțe din grup sau „categorie”, care beneficiază de asemenea de aceleași date.
NB: Dacă deținătorul studiului este în același timp co-solicitant al înregistrării
substanței, trebuie să se includă și pe el la calculul împărțirii costurilor care urmează
a se plăti de către fiecare co-solicitant al înregistrării care are nevoie de acel studiu.
În plus, articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul REACH și articolul 4 alineatul (3)
din Regulamentul de punere în aplicare se referă la împărțirea egală a costurilor ca
mecanism implicit în cazul în care nu se ajunge la niciun acord cu privire la modelul
de împărțire a costurilor.

NB: Solicitanților înregistrării li se cere doar să facă cunoscute costurile informațiilor
pe care trebuie să le prezinte în vederea respectării cerinței de înregistrare. Prin
urmare, solicitanții înregistrării nu pot fi obligați să plătească pentru studii (și
costurile administrative ale acestora) de care nu au nevoie, dacă nu sunt necesare
studii suplimentare pentru completarea cerințelor lor de informații (de exemplu întro abordare pe baza forței probante a dovezilor, o abordare pe categorii, pentru a
justifica clasificarea și etichetarea sau potențial ca rezultat al deciziei de evaluare a
substanței). De asemenea, societățile nu pot fi forțate să plătească pentru studii
înainte de a avea de fapt nevoie de acestea pentru înregistrare în intervalul cantitativ
respectiv. Cu toate acestea, modelul de împărțirea a costurilor poate include
prevederi pentru împărțirea costurilor rezultate din cerințele suplimentare viitoare de
informații (articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare). În plus,
solicitanților înregistrării care trebuie să se înregistreze până la termenul din 2018 nu
li se poate cere să plătească nicio taxă suplimentară fiindcă nu s-au înregistrat
împreună cu solicitanții înregistrării din 2010 sau 201345, dacă nu există motive
legitime și îndreptățite pentru perceperea sumelor suplimentare solicitanților ulteriori

A se vedea decizia ECHA din12/07/2013
http://echa.europa.eu/documents/10162/21728418/reach_dsd_decision_12-07-2013_en.pdf și decizia
Camerei de recurs din 17/12/2014 (A-017-2013) http://echa.europa.eu/documents/10162/13575/a-0172013_boa_decision_en.pdf.
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ai înregistrării, care să fi fost prezentate în timpul negocierilor legate de schimbul de
date.

Cu toate acestea, ori de câte ori un solicitant (potențial) al înregistrării solicită date
mai devreme, el trebuie să plătească la primirea datelor.

5.4.1. „Traseul individual”
Valoarea unui studiu trebuie să fie determinată folosind aceleași principii precum cele
descrise mai sus. Studiul este pus ulterior la dispoziția tuturor părților care solicită
informații în scopul înregistrării. Dacă deținătorul de date este parte a grupului de
solicitanți potențiali ai înregistrării, costurile datelor sunt încorporate în calculele de
alocare. În cazul în care deținătorul de date nu are nicio intenție de înregistrare
(adică el este un deținător de date), costurile sunt distribuite numai între solicitanții
potențiali ai înregistrării. Dacă apar alte părți interesate pe parcursul existenței
transmiterii în comun, deținătorul/deținătorii de date urmează să efectueze ulterior
ajustările compensației.

5.4.2. „Traseul colectiv”
NB: La adresarea unui efect particular, în scopul exclusiv de alocare a costurilor, în
mod normal trebuie să se depună un singur studiu per efect (deși toate studiile pot fi
utilizate pentru suport tehnic).

Solicitanții potențiali ai înregistrării care sunt obligați să transmită în comun setul de
date pentru a caracteriza proprietățile intrinseci ale substanței lor au libertatea de a
decide cu privire la mecanismul de compensare a datelor pe care îl consideră adecvat
scopului, atâta timp cât mecanismul stabilit este unul corect, transparent și
nediscriminatoriu.
Unele modele care au fost utilizate în trecut sunt explicate mai jos și pot fi luate în
considerare pentru a realiza repartizarea costurilor între participanți. Totuși, acestea
sunt doar modele. Pentru a înțelege pe deplin fiecare model, trebuie revizuite
exemplul/exemplele furnizat(e) în acest sens.
1.

Compensarea datelor pe baza unor modele ponderate studiu-calitate

Aceste mecanisme de compensare a datelor sunt ilustrate prin exemplele din
subcapitolul 5.6. Aceste modele sunt bazate pe principiul că pentru un anumit efect
compensația realizată de necontribuabili se datorează numai pentru cel mai bun
studiu disponibil (de exemplu, pentru un studiu pe efect).
Dacă există mai mulți deținători de date, următorii pași pot fi aplicați pentru a se
ajunge la o alocare corespunzătoare a costurilor. În sensul ilustrării, notările Klimisch
sunt mai întâi stabilite și utilizate.
Cazul (i): sunt disponibile doar studii Klimisch 1
Contribuind cu un raport din categoria (1) („fiabil fără restricții”), se consideră că
cota contribuitorului/deținătorului de date este plătită pentru efectul relevant.
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Aceasta se aplică, de asemenea, oricăror altor părți care contribuie cu rapoarte de o
calitate egală. Alocarea costurilor în funcție de acest efect este suportată ulterior
numai de solicitanții potențiali ai înregistrării rămași (care nu contribuie).
În cazul în care rapoartele sunt deținute în comun de un număr de solicitanți
potențiali ai înregistrării, s-ar considera că fiecare și-a îndeplinit obligația față de acel
efect dintr-o perspectivă de împărțire a costurilor.
Cazul (ii): sunt disponibile studii Klimisch 1 & 2
Dacă pentru același efect sunt disponibile rapoarte din ambele categorii (1) și (2)
(„fiabile cu restricții”), raportul cu cel mai mare scor va fi utilizat ca studiu-cheie în
scopul alocării costurilor. Deținătorii de date care furnizează un raport cu un scor mai
mic trebuie să contribuie în funcție de diferența în valoarea studiilor lor față de cea a
studiului-cheie selectat. Alți solicitanți potențiali ai înregistrării (care nu contribuie)
suportă costul pe baza valorii studiului-cheie.
În cazul în care rapoartele din categoria (1) sunt deținute în comun de un număr de
contribuitori, s-ar considera că fiecare și-a îndeplinit obligația pentru acel efect dintro perspectivă de împărțire a costurilor. Pentru proprietarii de studii comune din
categoria (2), s-ar solicita contribuții după cum este indicat.
Cazul (ii): sunt disponibile doar studii Klimisch 2
Dacă nu există un raport din categoria (1) standard și este disponibil numai un
raport (sau sunt disponibile mai multe rapoarte) din categoria (2), raportul cu cea
mai mare valoare atribuită va fi selectat ca studiu-cheie pentru alocarea costurilor.
Solicitanții potențiali ai înregistrării care contribuie vor plăti prin diferență la costurile
studiului-cheie (precum mai sus), în timp ce alți solicitanți potențiali ai înregistrării
vor suporta costul pe baza valorii studiului-cheie.
Compensarea
Compensația totală disponibilă pentru alocare, în raport cu oricare dintre efecte,
rezultă din colectarea contribuțiilor identificate pentru toți solicitanții potențiali în
conformitate cu orientările descrise.
Compensația este apoi împărțită între părțile care furnizează rapoarte în raport cu
valorile studiilor furnizate pentru fiecare din efectele vizate.
2.

Compensarea directă a datelor

Ca alternativă la abordarea definită mai sus, pot fi de asemenea utilizate alte
mecanisme mai directe de alocare a costurilor. În toate cazurile, trebuie să fie ferm
stabilite reguli clare pentru etapa de evaluare a studiului ca o condiție preliminară
pentru orice mecanism de distribuție. Acest model exceptează deținătorii de date
care ar satisface cerințele de înregistrare de la mecanismul de repartizare a
costurilor, astfel încât costurile sunt repartizate numai între proprietarul studiuluicheie și acei solicitanți ai înregistrării care nu dețin suficiente date. Costurile studiilor
fiind stabilite, următoarele opțiuni de alocare ar putea fi luate în considerare:
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Cazul (i): Compensarea care ține cont de mai multe studii
În unele cazuri pot fi necesare mai mult de un studiu-cheie pentru acoperirea unei
anumite cerințe de date. Prin urmare, se poate prevede un mecanism care acoperă
împărțirea costurilor pentru mai mult de un studiu-cheie, prin care mai multe studii
pentru un anumit efect sunt utilizate pentru a calcula o valoare totală a efectului.
Această valoare totală trebuie să fie utilizată pentru a defini o contribuție pe
membru. O ajustare a costurilor pentru fiecare solicitant potențial al înregistrării se
efectuează în funcție de valoarea studiilor furnizate față de contribuția necesară pe
membru.
Acest traseu are avantajul de a recunoaște importanța deplină a studiilor disponibile.
Cu toate acestea, pentru a evita situația în care numărul de rapoarte existente
depășește numărul solicitanților potențiali ai înregistrării în procesul de schimb de
date, în mod normal deținătorii de date nu primesc compensații pentru mai mult de
un studiu pe efect.

În acest model, solicitanții potențiali ai înregistrării care nu depun o contribuție ar
compensa mai mult de un studiu pe efect.

Cazul (ii): compensare numai pentru studiul-cheie
Compensația se bazează pe studiul-cheie selectat pentru un efect. Alți deținători de
date pentru efectul respectiv ar fi exceptați de la procesul de compensare și se
așteaptă ca numai solicitanții potențiali ai înregistrării care nu dețin date să furnizeze
o contribuție financiară proprietarului studiului-cheie.
Acordul privind selectarea studiului-cheie este esențial pentru acest mecanism, ar
putea exista dificultăți în a ajunge la un acord dacă sunt disponibile un număr de
studii comparabile. Cu toate acestea, dacă este necesar, pot fi desemnate mai mult
de un studiu-cheie. O asemenea alternativă nu ar trebui totuși să ducă la situația în
care un solicitant potențial al înregistrării care nu deține date să contribuie în mod
disproporționat la împărțirea costurilor.

5.5.

Alți factori care influențează împărțirea costurilor

O serie de factori suplimentari pot fi luați de asemenea în considerare în momentul
în care se vizează împărțirea costurilor între solicitanții potențiali ai înregistrării. În
fiecare caz, evaluarea de bază și mecanismele de schimb de date/ împărțire a
costurilor descrise mai sus încă se aplică cu ajustări necesare.

5.5.1. Studii Klimisch 3
După cum s-a menționat la subcapitolul 5.3 (Evaluarea studiului), în cazul în care
studiile Klimisch 3 reprezintă cele mai bune informații disponibile, solicitanții
potențiali ai înregistrării pot adopta o abordare bazată pe „forța probantă a
dovezilor”, care poate fi suficientă pentru a îndeplini cerințele referitoare la un
anumit efect.

NB: Presupunând că o combinație de studii este acceptată oficial (pentru a evita
repetarea testării inutile pe animale), se recomandă ca, în ceea ce privește
evaluarea, să se țină cont de informațiile care respectă criteriile privind datele de
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nivel superior din categoria Klimisch 2.

5.5.2. Restricții de utilizare
În plus față de considerațiile elementelor de cost, sunt aplicabile condițiile de
utilizare. Este necesar să se țină cont de orice limitare a condițiilor de utilizare în
valoarea financiară atribuită unui anumit studiu. Câteva exemple de aplicare limitată
ar putea include următoarele situații (sau o combinație a acestora):


utilizarea este limitată numai în scopul REACH (spre deosebire de un studiu
care este disponibil pentru o utilizare mai generală).



raportul complet al studiului nu este pus la dispoziție și nici nu se acordă
deținerea în comun a studiului, ci mai degrabă este propusă o scrisoare de
acces care oferă autoritatea de a se referi la lucrare.



este nevoie de un set de date pentru o substanță și nu pentru toată categoria.



dincolo de granițele țărilor UE, anumite granițe geografice sunt amplasate în
zone în care informațiile pot fi utilizate.

NB: Reducerea valorii asociate a unui studiu ar trebui să fie convenită ca o reducere
în procente a valorizării originale. Alocarea valorii studiului ar urma apoi procedurile
normale (descrise mai sus).

5.5.3. Factorii de volum
Corectitudinea și nediscriminarea împărțirii costurilor vor fi analizate din punct de
vedere holistic. Există situații în care aplicarea strictă a împărțirii costurilor conform
intervalului cantitativ și cerințelor de informații s-ar putea să nu fie cea mai adecvată
opțiune în ceea ce privește corectitudinea. De exemplu, s-ar putea considera că
alocarea taxelor de studiu este dezechilibrată atunci când se au în vedere părțile care
manipulează volume produse sau importate foarte disparate. Aceasta s-ar aplica în
mod normal pentru intervale cantitative mai mari (peste 1000 tone), unde solicitanții
înregistrării pot manipula volume mult mai mari de 1000 tone/an, iar impactul
costurilor de înregistrare asupra prețului pe kilogram de substanță ar fi mult mai
redus decât pentru intervale cantitative mai mici. Utilizarea unui coeficient de volum
poate fi luat de asemenea în considerare în cazul intervalelor cantitative mai mici. În
acest caz, ar fi atribuită o ponderare în raport cu alte intervale cantitative, crescând
astfel efectiv numărul de cote către care este distribuită respectiva taxă. Pentru
operatorii multi-site, cantitatea poate fi combinată pentru a asocia un coeficient
corespunzător de interval. Pentru a pune în aplicare acest lucru, ținând seama de
necesitatea de a deține cunoștințe privind populația din intervalele de volum
relevante, trebuie să se acorde atenție specială recunoașterii oricăror probleme de
concurență sau confidențialitate care ar putea decurge din aplicarea intervalelor
cantitative cu game de volum relativ înguste, care să permită estimarea sau
identificarea volumelor individuale. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați
capitolele 7 și 9 din prezentul ghid.
Considerații cu privire la impactul modelului de împărțirea a costurilor asupra
prețului pe kilogram de substanță și considerații privind corectitudinea unui model
care are la bază coeficienți de volum sunt prezentate în anexa B la raportul Comisie
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Europene „Monitorizarea Impacturilor REACH asupra Inovării, Competitivității și
SME”. Raportul este disponibil aici:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/studies/index_en.htm

5.5.4. Studii de nivel superior disponibile în loc de
studii de nivel inferior
În anumite cazuri, solicitanții existenți ai înregistrării pentru volume mai mari au
aplicat regulile din coloana 2 a Anexelor VII-X la Regulamentul REACH și au propus
testele de nivel superior din Anexele IX și X pentru a renunța la cerințele standard
din Anexele VII și VIII. Aceasta poate duce la o situație în care solicitanții ulteriori ai
înregistrării intervalelor cantitative mai mici ale aceleiași substanțe să trebuiască să
apeleze la testele de nivel superior pentru a-și îndeplini cerințele de înregistrare.
Acești solicitanți ulteriori ai înregistrării, chiar dacă nu sunt obligați să pună la
dispoziție studii de nivel superior datorită cerințelor reduse de informații în cazul lor,
pot totuși beneficia de datele de nivel superior și astfel renunță la cerințele de
informații de nivel inferior corespunzătoare. Dacă aceste studii de nivel superior se
împart între solicitanții înregistrării intervalelor cantitative inferioare, co-solicitanții
înregistrării ar putea să cadă de acord asupra unui mecanism de împărțirea a
costurilor care să ia în considerare următorii doi factori: că solicitanții înregistrării
intervalelor cantitative inferioare nu trebuie să prezinte studii de nivel superior și că
studiile relevante de nivel inferior (care sunt necesare pentru intervalele cantitative
inferioare) nu există. De exemplu, co-solicitanții înregistrării pot să convină asupra
unui cost de înlocuire a acestui studiu inexistent de nivel inferior ca o contribuție
corectă la costurile generate de studiul de nivel înalt corespunzător existent.

5.5.5. Studii noi
Obligațiile privind schimbul de date se aplică în continuare după transmiterea
înregistrării, iar co-solicitanții înregistrării pot face schimb de date și împărți costurile
după acest punct. Acesta ar putea fi cazul de exemplu când trebuie generate noi
informații ca rezultat al evaluărilor ECHA a propunerilor de testate sau verificării
conformității dosarului, precum și în urma unei decizii de evaluare a substanței.
Astfel de sarcini post-înregistrare pot fi strict legate sau nu de cerințele de informații
ale solicitantului individual astfel cum se explică în subpunctele 5.5.5.2.
Obligația de a depune toate eforturile pentru a se ajunge la un acord corect,
transparent și nediscriminatoriu se aplică cu privire la împărțirea costurilor
informațiilor care se generează după transmiterea înregistrării. În caz de dezacord cu
privire la cine care va genera noile informații în numele co-solicitanților înregistrării
sau cu privire la modul de împărțire a costului corespunzător, se vor aplica
prevederile articolului 53 din Regulamentul REACH.
5.5.5.1.

Propuneri de testare și verificarea conformității

Dacă noi studii sunt generate ca urmare a unei decizii ECHA cu privire la o propunere
de testare sau a unei verificări de conformitate a dosarului, principiile generale
privind împărțirea costurilor, după cum s-a explicat mai sus, pentru studiile existente
ar trebui să fie utilizate pentru evaluarea și alocarea costurilor care rezultă. Acest
lucru asigură o consistență în ceea ce privește abordarea utilizată pentru toate datele
folosite la înregistrarea unei anumite substanțe.
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5.5.5.2.

Evaluarea substanțelor

Conform Regulamentului de punere în aplicare, toți solicitanții înregistrării, inclusiv
solicitanții viitori ai înregistrării, trebuie să convină asupra unui mecanism de
împărțire a costurilor care să ia în considerare costurile potențiale care urmează unei
decizii de evaluare a substanței. Motivul este că datele generate ca urmare a unei
decizii de evaluare a substanței pot fi relevante pentru toți solicitanții înregistrării
unei anumite substanțe. Împărțirea acestor costuri se va face separat de alte costuri
[vezi articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare].
Acordul privind schimbul de date va stabili condițiile în baza cărora solicitanții
înregistrării trebuie să plătească o cotă din cost. Partea lor de contribuție trebuie
stabilită în acordul privind schimbul de date. Poate fi stabilită, de exemplu, raportat
la partea cu care solicitantul înregistrării contribuie la problema identificată în decizia
privind evaluarea substanței.
Acordul referitor la schimbul de date trebuie să stabilească de asemenea în ce
măsură trebuie să contribuie un solicitant viitor al înregistrării la costul unui studiu
[articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare].
Factorii de luat în considerare de către solicitanții înregistrării la stabilirea cotei de
contribuție la costuri includ, de exemplu, intervalul lor cantitativ sau dacă solicitarea
de informații în cadrul evaluării substanței are legătură cu expunerea sau cu o
utilizare specifică.
Și solicitanților înregistrării care au încetat să mai producă substanța li se poate cere
în continuare să împartă costurile rezultate în urma unei decizii de evaluare a
substanței [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul REACH și articolul 4 alineatul
(6) din Regulamentul de punere în aplicare].
Când se întocmește acordul legat de schimbul de date, nu se cunoaște în mod suma
exactă a costului real care urmează să se împartă între solicitanții înregistrării. Prin
urmare, părțile trebuie să ajungă la un acord legat de un mecanism general și
abstract de împărțire a costurilor sau la o formulă care să le permită să opereze
împărțirea costurilor indiferent de suma acestora.
5.5.5.3.

Alte actualizări

Înregistrarea în conformitate cu Regulamentul REACH nu se face doar o singură
dată, iar obligațiile legale nu încetează după primirea unui număr de înregistrare.
Informațiile trebuie actualizate pentru a se asigura că substanțele chimice se
folosesc în siguranță (articolul 22).
Co-solicitanții înregistrării trebuie să-și actualizeze înregistrarea de fiecare dată când
apar noi informații. Urmărind rapoartele și recomandările ECHA, co-solicitanții
înregistrării pot afla care sunt cele mai frecvente neajunsuri și pot evita să aibă
aceleași probleme în cazul propriilor înregistrărilor. De exemplu, trebuie să verifice
dacă o clasificare și etichetare armonizată este disponibilă pentru substanța lor.
Noi informații pot veni și de la lanțul de aprovizionare sau când se alătură noi
membrii transmiterii în comun. Obligațiile privind schimbul de date se aplică de
asemenea când se alătură noi membrii. A fi proactiv nu este doar un bun exercițiu, ci
și o cerință legală.

5.5.6. Împărțirea costurilor ca proces „nestatic”
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În plus, orice model de împărțire a costurilor trebuie să țină cont de faptul că
împărțirea și alocarea costurilor sunt procese continue și dinamice. Într-adevăr, de-a
lungul timpului mai multe elemente pot declanșa variații ale modelului și necesitatea
de a lua măsuri corective:


un număr variabil de co-solicitanți ai înregistrării: numărul solicitanților
înregistrării care pot adera la transmiterea în comun nu este cunoscut în
avans. Noii solicitanți potențiali ai înregistrării pot adera la o transmitere în
comun existentă în orice moment din „existența” transmiterii, caz în care
dispozițiile privind împărțirea costurilor au fost deja convenite. Modelul de
împărțire a costurilor se va aplica tuturor solicitanților înregistrării unei
anumite substanțe, inclusiv viitorilor solicitanți ai înregistrării [articolul 4
alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare]. Cu toate acestea, dacă
acordurile legate de schimbul de date nu prevăd clasificarea costurilor sau un
mecanism de rambursare (părțile unui acord existent deja la data intrării în
vigoare a Regulamentului de punere în aplicare au posibilitatea de a decide în
mod unanim să renunțe la obligația de clasificare a datelor și/sau să includă
mecanismul de rambursare), noul solicitant potențial al înregistrării nu va fi
obligat de această parte a acordului decât dacă își prezintă acordul semnat
[vezi articolul 2 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul de
punere în aplicare]. Noii solicitanți potențiali ai înregistrării au dreptul de a
solicita clarificări și justificări pentru criteriile stabilite anterior și au acces liber
la informațiile privind metodologiile de împărțire a costurilor și referitoare la
schimbul de date. Noii solicitanți potențiali ai înregistrării au dreptul de a
solicita clasificarea tuturor costurilor relevante suportate după intrarea în
vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (26ianuarie 2016) și să li se
ofere dovada costurilor studiilor anterioare și cea mai bună aproximare a
clasificării celorlalte costuri anterioare.

NB: Solicitanții înregistrării care se alătură au dreptul de a solicita solicitanților
existenți ai înregistrării să revizuiască modelul de împărțire a costurilor și distribuirea
costurilor, dacă au motive să conteste acordul existent legat de schimbul de date,
adică dacă consideră că prevederile existente nu se conformează principiilor de
corectitudine, transparență și nediscriminare (de exemplu poate că solicitanții
existenți ai înregistrării nu au luat în considerare aspecte relevante pentru solicitanții
viitori ai înregistrării și ceea ce era corect, transparent și nediscriminatoriu pentru
solicitanții înregistrării în 2010 sau 2013 s-ar putea să nu fie neapărat la fel pentru
solicitanții înregistrării în 2018).
Exemplul 1: Solicitanții anteriori ai înregistrării au decis să mărească anual 46
prețurile pentru LoA (scrisorile de acces), deși o astfel de practică este evident
discriminatorie47.
Exemplul 2: Solicitanții anteriori ai înregistrării au decis să împartă costul de
administrare în mod egal, indiferent de intervalul cantitativ, în timp ce Regulamentul
de punere în aplicare adoptat în 2016 prevede că costurile administrative se împart
în funcție de solicitările de informații.


46

Nevoia de cerințe suplimentare de înregistrare: s-ar putea să fie nevoie de

Altele decât inflația (vezi subpunctul 5.3.2.1).

A se vedea decizia Camerei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice A-017-2013, la
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal/decisions.
47
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anumite testări suplimentare și de cheltuielile aferente care ar avea un impact
asupra oricăror aranjamente existente (vezi punctul 5.5.5).
NB: Co-solicitanții înregistrării sunt sfătuiți să verifice cu atenție acordurile privind
schimbul de date/ împărțirea costurilor, ținând cont de elementele mai sus (care pot
declanșa modificarea costurilor) și natura iterativă a procesului. Prețul dosarului,
reflectat, de exemplu, în scrisoarea de acces, nu reflectă numai costurile studiilor
individuale totale.

5.6.

Exemple de împărțire a costurilor

Exemplele prezentate în acest capitol au în vedere și ilustrează câteva dintre
conceptele descrise mai sus. Acestea vizează furnizarea unei explicații mai practice,
dar NU ar trebui să fie utilizate ca singurul mod de a continua. Solicitanții înregistrării
pot concluziona și decide că trebuie luați în considerare factori suplimentari la
stabilirea mecanismului de partajare a costurilor. A se observa că toate valorile
monetare și mărimea factorilor de cost sunt ipotetice și NU trebuie considerate ca
indicatori ai valorilor reale. Factorii de modificare a costului incluși sunt doar în scop
exemplificativ.
EXEMPLUL 1: Valorizarea studiului
7 solicitanți potențiali ai înregistrării (A, B, C, D, E, F, G) formează un SIEF pentru
aceeași substanță, societatea A deține un raport Klimisch 1, societatea B deține un
raport Klimisch 2, societățile C, D, E, F și G nu dețin un studiu relevant.
Exemplul următor nu reflectă:
- o deducere din cauza limitării unui studiu în scopul exclusiv al înregistrării
REACH;
- o suprataxă pentru RSS stabilită pentru un anumit raport.
a)

Testarea substanței

Raport – Klimisch 1

Raport – Klimisch 2

Titular

societatea A

societatea B

Anul testării

2001

1984

Metodă

Ghidul OCDE xyz

Similar Ghidului OCDE xyz

BPL

Da

Nu

Analiza substanței
testate

Grad farmaceutic 99,9 %

Nu se știe, probabil > 99 %
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Stabilitatea

Da

Nu se știe, probabil da

Monitorizarea
concentrației

Da

Da

Observații

Studiu efectuat în
conformitate cu orientările
OCDE, CE și EPA privind
testarea și în conformitate
cu BPL

Lipsesc mai multe detalii ale
condițiilor de testare, de exemplu:
sex, vârstă sau greutate corporală a
animalelor de test, condiții de
adăpostire etc. Cu toate acestea,
studiul este acceptat dat fiind faptul
că modul în care a fost condus în
general studiul este acceptabil, și
fiindcă în raport este prezentată o
descriere detaliată a observațiilor.

b)

Analize

Raport – Klimisch 1

Raport – Klimisch 2

Standarde

Standarde

Substanța de testare
Stabilitatea

Standard

Standard

Metodă

REFERINȚE
BIBLIOGRAFICE

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Evoluție

Nu există

Nu există

Zile lucrătoare

10

8

Nivelul zilnic

€ 600

€ 600

Costurile analizei

100 de euro pe analiză

100 de euro pe analiză

Numărul de analize

60

50

Monitorizarea concentrației

Furnizare

c)

Stabilirea valorii actuale a raportului
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Tip de
cheltuieli/suprataxă/deducere

Raportul 1

Raportul 2

Test preliminar de stabilire a
concentrației (identificarea
intervalului)

€ 35 000

€ 35 000

Test pe protocol standard

€ 100 000

€ 100 000

Fără BPL

0

€ -15 000

Alte deficiențe

0

€ -5 000

Valorificarea netă a datelor de
testare a substanței

€ 135 000

€ 115 000

Dezvoltarea
procedurii/metodei analitice

0

0

Furnizarea procedurii/metodei
analitice (10 sau 8 zile
lucrătoare la 600 de euro)

€ 6 000

€ 4 800

Analiza substanței testate

€ 1 000

0

Stabilitatea

€ 500

0

Monitorizarea concentrației
(60 sau 50 de analize la 100
de euro)

€ 6 000

€ 5 000

Costurile analizei

€ 13 500

€ 9 800

Total costuri experimentale

€ 148 500

€ 124 800

Costurile administrative48

€ 10 000

€ 10 000

Asigurarea de risc:
Asigurarea de risc (10 % din
costurile experimentale49)

€ 14 850

€ 12 480

Totalul suprataxelor

€ 24 850

€ 22 480

Valorificarea raportului final
curent

€ 173 350

€ 147 280

Valoarea de 10 000 € (și15.000 € la exemplul 2) pentru costuri administrative este dată aici doar ca
exemplu. Regulamentul de punere în aplicare prevede clasificarea costurilor administrative și asocierea lor
cu costurile reale întreprinse.
48

49

Vezi subpunctul 5.3.2.2.
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Alocarea costurilor pentru fiecare societate este descrisă în exemplul 3b (mai jos).
Exemplul 2: Valorizarea studiilor
7 solicitanți potențiali ai înregistrării (A, B, C, D, E, F și G) întocmesc o transmitere
comună pentru aceeași substanță. Societatea A deține un raport (conform ghidului
OECD), societatea B deține un raport care nu este conform ghidului OECD, societățile
C, D, E, F și G nu dețin un studiu relevant.
Exemplul nu reflectă o deducere din cauza limitării unui studiu pentru scopuri de
înregistrare în temeiul REACH exclusiv, nicio taxă suplimentară pentru RSS stabilită
pentru un anumit raport.
a)

Testarea substanței

Raportul 1

Raportul 2

Titular

societatea A

societatea B

Anul testării

2001

1984

Metodă

Ghidul OCDE xyz

Similar Ghidului OCDE xyz

BPL

da

nu

Analiza substanței
testate

Grad farmaceutic
99,9 %

Nu se știe, probabil > 99 %

Stabilitatea

da

Nu se știe, probabil da

Monitorizarea
concentrației

da

da

Observații

Studiu efectuat în
conformitate cu orientările
OCDE privind testarea și în
conformitate cu BPL

Nu sunt prezentate mai multe
detalii privind condițiile de
testare. Cu toate acestea, studiul
este acceptabil, deoarece
desfășurarea generală a studiului
este acceptabilă și deoarece
raportul furnizează o descriere
detaliată a observațiilor.

b)

Analize

Stabilitatea

Raportul 1

Raportul 2

Standard

Standard
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Monitorizarea concentrației
Metodă

Referințe bibliografice

Referințe bibliografice

Evoluție

nu există

nu există

Zile lucrătoare

0

0

Nivelul zilnic

€ 600

€ 600

Costurile analizei

100 de euro pe analiză

100 de euro pe analiză

Numărul de analize

0

0

Furnizare

c)

Stabilirea valorii actuale a raportului

Tip de cheltuieli/suprataxă/deducere

Raportul 1

Raportul 2

Test preliminar de stabilire a
concentrației (identificarea
intervalului)

0

0

Test pe protocol standard

€ 11 000

€ 11 000

Fără BPL

0

€ -1 100

Alte deficiențe

0

€ -1 000

Valorificarea netă a datelor de testare a
substanței

€ 11 000

€ 8 800

Dezvoltarea procedurii/metodei
analitice

0

0

Furnizarea procedurii/metodei
analitice
(0 zile lucrătoare la 600 de euro)

0

0

Analiza substanței testate

€ 500

0

Stabilitatea

€ 100

0

Monitorizarea concentrației
(0 analize la 100 de euro)

0

0

Costurile analizei

€ 600

0

Valorificarea netă a costurilor
experimentale

€ 11 600

€ 8 800
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Tip de cheltuieli/suprataxă/deducere

Raportul 1

Raportul 2

Costurile administrative50

€ 3 000

€3 000

Asigurarea de risc51
(nu se știe)

0

0

Totalul suprataxelor

€ 3 000

€ 3 000

Valorificarea raportului final curent

€ 14 600

€ 11 800

Exemplul 3a: Alocarea costurilor studiilor – studii individuale
Mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării întocmesc o transmitere comună pentru
aceeași substanță. Numai un singur studiu este disponibil (Klimish 1, deținut de
societatea A) care este identificat ca studiul cheie. Conform principiilor prezentate în
exemplele anterioare, valoarea a fost calculată la 210 000 EUR.

Valoarea studiului-cheie

€ 210 000

Cotă pe societate ( € 210 000 / 7)

€ 30 000

Contribuția financiară a societății A (proprietara raportului)

€0

Plata efectuată de alte societăți: 6 x 30 000

€ 180 000

Compensarea costurilor

Suma totală a contribuțiilor atribuite

€ 180 000

Compensarea societății A care deține raportul de studiu € 30 000 x 6

€ 180 000

Compensarea celorlalte societăți (care nu dețin niciun studiu)

€0

Bilanțul (alocarea costurilor – compensarea costurilor) rezultă în următoarele:
Societatea A primește 180 000 de euro
Societățile D, E, F și G plătesc 30 000 de euro fiecare.
Prin urmare, societatea A „contribuie” și ea cu 30 000 de euro deoarece pune la
dispoziție un raport evaluat la 210 000 euro pentru o compensare de numai 180 000
de euro. Partajarea costului poate fi considerată prin urmare ca un exemplu de mod
corect de partajare a costurilor.

50

A se vedea nota de subsol 38 de mai sus.

51

Vezi nota de subsol 39.
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Exemplul 3b: Alocarea costurilor studiilor – studii individuale
Mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării întocmesc o transmitere comună pentru
aceeași substanță. Societatea A deține un raport Klimish 1 (Raportul 1), iar
societatea B deține un raport Klimish 2 (Raportul 2). Raportul 1 este ales singurul
studiu cheie. Societățile sunt de acord că, astfel cum este descris în ghid,
compensarea se efectuează numai pentru studiul cheie. Celelalte societăți contribuie
numai în baza acestui studiu cheie. Cu toate acestea, toate cele șapte societăți au
mai hotărât să includă și Raportul 2 în dosar.
Conform principiilor prezentate în exemplele anterioare, valoarea Raportului 1 a fost
calculată la 210 000 EUR, iar valoarea Raportului 2 la 140 000 EUR.

Calcule preliminare
Valoarea studiului-cheie

€ 210 000

Cotă pe societate ( € 210 000 / 7)

€ 30 000

Contribuția financiară a societății A (proprietara Raportului 1)

€0

Contribuția financiară a societății B (proprietara Raportului 2)52: 30
000 x (210 000 – 140 000) / 210 000

€ 10 000

Plata efectuată de alte societăți: 5 x 30 000

€ 150 000

Reducerea sumei plătite de societatea B trebuie redistribuită în mod egal între toate
cele șapte societăți deoarece altfel ar fi suportată doar de societatea A.
Ajustări
Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea B (€ 30 000 – € 10
000)

€ 20 000

Cotă suplimentară pe societate (€ 20 000 / 7)

€ 2 857

Contribuția financiară a societății A (proprietara Raportului 1)

€0

Contribuția financiară (după ajustare) a societății B (proprietara
Raportului 2): € 10 000 + € 2 857

€ 12 857

Plata (după ajustare) efectuată de celelalte societăți: € 30 000 + €
2 857

€ 32 857

Compensarea costurilor

A se observa că practica (din exemplul prezentat) de a reduce contribuția membrului B cu un coeficient
care corespunde fracției (diferența dintre valori în Raportul 2 față de Raportul 1) împărțită la valoarea
Raportului 1 este un exemplu de un mod stabilit de operare - nu este singura posibilitate.
52
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Compensarea societății A care deține Raportul 1 cheie de
studiu (€ 32 857 x 5 + € 12 857)

€ 177 142

(= € 210 000 - € 30 000 - € 2857)

Bilanțul (alocarea costurilor – compensarea costurilor) rezultă în următoarele:
Societatea A primește 177 142 de euro
Societatea B plătește 12 857 de euro societății A
Societățile C, D, E, F și G plătesc 32 857 de euro societății A.
Prin urmare, societatea A „contribuie” și ea cu 32 858 de euro deoarece pune la
dispoziție un raport evaluat la 210 000 euro pentru o compensare de numai 177 142
de euro. Partajarea costului poate fi considerată prin urmare ca un exemplu de mod
corect de partajare a costurilor.
Exemplul 4: Alocarea costurilor studiilor – studii individuale
Mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării întocmesc o transmitere comună pentru
aceeași substanță. Două studii Klimisch 1 & două studii Klimisch 2 sunt disponibile,
precum și un studiu neevaluat.
Societatea A deține un studiu Klimisch 1 (Raportul 1); valoarea raportului fiind
calculată la 240 000 de euro
Societatea B deține un studiu Klimisch 1 (Raportul 2), valoarea raportului fiind
calculată la 200 000 de euro
Societatea C deține un studiu Klimisch2 (Raportul 3); valoarea raportului fiind
calculată la 160 000 de euro
Societatea D deține un studiu Klimisch2 (Raportul 4); valoarea raportului fiind
calculată la 150 000 de euro
Societatea E deține un studiu a cărui calitate nu a fost evaluată
Societățile F și G nu dețin niciun studiu relevant
Societățile sunt de acord că, astfel cum este descris în ghid (vezi subpunctul
5.4.2.1), studiul societății A este studiul cheie și, Compensarea pentru cazul (i) + (ii)
combinate se realizează numai pentru studiul cheie. S-a stabilit că societatea B nu
trebuie să facă nicio contribuție financiară întrucât deține un raport de calitatea
egală. Prin urmare, calculul preliminar de mai jos are la bază contribuții egale de la
șase (mai degrabă decât șapte) societăți adică inclusiv societatea A, dar fără
societatea B. celelalte societăți contribuie doar în baza studiului cheie. Societățile
care au date de o calitate inferioară, contribuie conform diferenței de valoare.

Calcule preliminare
Valoarea studiului-cheie

€ 240 000

Cotă pe societate ( € 240 000/6)

€ 40 000
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Contribuția financiară a societății A (proprietara raportului 1;
studiul-cheie)

€0

Contribuția financiară a societății B (proprietara raportului 2,
nefiind studiul-cheie, însă fiind evaluat Klimisch 1):

€0

Contribuția financiară a societății C (proprietara raportului 3,
studiul Klimisch 2) 40 000 x (240 000 - 160 000) / 240 000

€ 13 333

Contribuția financiară a societății D (proprietara raportului 4,
studiul Klimisch 2) 40 000 x (240 000 - 150 000) / 240 000

€ 15 000

Contribuția financiară a societății E (proprietara raportului 5, dar nu
este disponibilă nicio evaluare a calității)

€ 40 000

Contribuția financiară a societăților F și G (nu dețin un raport) 2 x
40 000

€ 80 000

S-a stabilit că reducerea sumei plătite de societățile C și D trebuie redistribuită în
mod egal între toate cele șase societăți (altele decât B, dar inclusiv A) deoarece altfel
ar fi suportată doar de societatea A.

Ajustări
Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea C (€ 40 000 – € 13
333)

€ 26 667

Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea D (€ 40 000 – €
15 000)

€ 25 000

Suma suplimentară se va împărți (€ 26 667 + € 25 000)

€ 51 667

Cotă suplimentară pe societate (€ 51 667/ 6)

€ 8 611

Contribuția financiară a societății A (proprietara Raportului 1)

€0

Contribuția financiară a societății C (proprietara unui studiu de
valoare inferioară): € 13 333 + € 8 611

€ 21 944

Contribuția financiară a societății C (proprietara unui studiu de
valoare inferioară): € 15 000 + € 8 611

€ 23 611

Contribuția financiară a societăților E, F și G: € 40 000 + € 8 611
fiecare

€ 48 611 fiecare

Compensarea costurilor

Cota pentru societatea A care deține raportul 1, studiul-cheie

€ 191 388
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Echilibrarea alocării costurilor și compensării duce la următoarele rezultate
Membrul A primește 191,388 de euro
Membrul B plătește 0 euro
Membrul C plătește 21 944 de euro membrului A
Membrul D plătește 23 661 de euro membrului A
Membrii E, F și G plătesc 48 611 de euro fiecare membrului A.
Prin urmare, societatea A „contribuie” și ea cu 48 612 de euro (la fel ca societățile E,
F, G) deoarece pune la dispoziție un raport evaluat la 240 000 euro pentru o
compensare de numai 191 388 de euro. Partajarea costului poate fi considerată prin
urmare ca un exemplu de mod corect de partajare a costurilor.
Exemplul 5: Alocarea costurilor studiilor – studii individuale
Mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării întocmesc o transmitere comună pentru
aceeași substanță.
Societatea A din transmiterea în comun deține un studiu Klimisch 2 (Raportul 1),
valoarea raportului fiind calculată la 158 300 de euro.
Societatea B deține un studiu Klimisch 2 (Raportul 2), valoarea raportului fiind
calculată la 145 000 de euro.
Societatea C deține un studiu Klimisch 2 (Raportul 3), valoarea raportului fiind
calculată la 144 000 de euro.
Restul membrilor D, E, F și G nu dețin niciun studiu relevant.
Studiul societății A este identificat ca studiul cheie. Cu toate acestea, toate cele
șapte societăți au hotărât să includă și rapoartele societăților B și C la dosar.
Societățile sunt de acord că, conform abordării ghidului, solicitanții potențiali ai
înregistrării care contribuie, vor plăti o sumă calculată prin referință la diferența până
la costul studiului cheie.
Calculul preliminar
Valoarea studiului-cheie

€ 158 300

Cotă pe membru (158 300/7 euro)

€ 22 614

Contribuția financiară a societății A (proprietara raportului 1; Klimisch 2,
studiul-cheie)

€0

Contribuția financiară a societății B (proprietara raportului 2; Klimisch
2): 22 614 x (158 300 – 145 000)/158 300

€ 1 900

Contribuția financiară a societății C (proprietara raportului 3; Klimisch
2): 22 614 x (158 300 – 144.000)/158 300

€ 2 043

Contribuția financiară a societăților D, E, F și G (nu dețin un raport) 4 x
22 614 de euro

€ 90 456
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Reducerea sumei plătite de societățile B și C trebuie redistribuită, altfel ar fi
suportată doar de societatea A. Societățile sunt de acord că ajustările la plăți trebuie
redistribuite egal între toate societățile.
Ajustări
Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea B

€ 20 714

Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea C

€ 20 571

Suma suplimentară se va împărți (€ 20 714 + € 20 571)

€ 41 285

Cotă suplimentară pe societate (€ 41 285/ 7)

€ 5 897

Contribuția financiară a societății A (proprietara Raportului 1)

€0

Contribuția financiară a societății B (proprietara unui studiu de
valoare inferioară): € 1 900+ € 5 897

€ 7 797

Contribuția financiară a societății C (proprietara unui studiu de
valoare inferioară): € 2 043 + € 5 897

€ 7 940

Contribuția financiară a societăților D, E, F și G: € 22 614 + € 5
897 fiecare

€ 28 511 fiecare

Compensarea costurilor

Cota pentru societatea A care deține raportul 1, studiul-cheie

€ 129 781

Bilanțul alocării costurilor și compensării duce la următoarele rezultate:
Membrul A primește 129 781 de euro
Membrul B plătește 7 797 de euro (Klimisch 2, însă nu și studiul-cheie/valoarea
principală)
Membrul C plătește 7 940 de euro (Klimisch 2, însă nu și studiul-cheie / valoarea
principală
Membrii D, E, F și G plătesc 28 511 de euro fiecare.
Prin urmare, societatea A „contribuie” și ea cu 28 519 de euro (la fel ca societățile D,
E, F și G) deoarece pune la dispoziție un raport evaluat la 158 300 euro pentru o
compensare de 129 781 de euro. Partajarea costului poate fi considerată prin urmare
ca un exemplu de mod corect de partajare a costurilor.
Exemplul 6: Alocarea costurilor – compensarea pentru cele mai bune studii
În unele cazuri ar putea fi nevoie de mai mult de un studiu-cheie pentru îndeplinirea
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unei anumite cerințe de date. În aceste cazuri, se poate avea în vedere un mecanism
care acoperă partajarea costurilor produse de mai mult de un studiu-cheie. (vezi
subpunctul 5.4.2.2 cazul (i))
Cinci societăți au următoarele date disponibile pentru un anumit efect (cu evaluări
însoțitoare ale studiilor, așa cum s-a indicat):
societatea A: studiul Klimisch 1 (Raportul 1, cost 105 000 de euro) + studiul
Klimisch 2 (Raportul 2, cost 80 000 de euro)
societatea B: Fără date
societatea C: Klimisch 1 (Raportul 3, cost 95 000 de euro)
Societatea D: Klimisch 2 (Raport 4, cost € 65 000 ) + Klimisch 2 (Raport 5, cost € 75
000)
Societatea E: Klimisch 2 (Raport 6, cost € 60 000)
Numărul total de studii disponibile = 6
Societățile au decis că Rapoartele 1, 3, 5 și 6 sunt necesare ca studii cheie.
În acest caz, societățile vor decide să atribuie aceeași valoare nominală rapoartelor
selectate care au aceleași scoruri Klimisch. Prin urmare, valorile studiilor se stabilesc
la 100 000 de euro pentru Klimisch 1 și la 67 500 de euro pentru Klimisch 2.
Utilizând acest set de date și valorile nominale ale studiilor descrise: Numărul total
de studii (în scopul calculului) = 4
Valoarea totală a acestor studii = (2 x 100 000) + (2 x 67 500) = 335 000 de euro.
Contribuția participantului este, atunci 335 000/5 = 67 000 de euro
În termeni de plată/compensare: Membrul B plătește 67 000 euro (67 000 euro - 0
euro)
Membrii A, C, D și E (toți deținători de date de calificare) primesc fiecare 16 500 de
euro (67 000/4 euro).
Exemplul 7: Valorizarea cu restricții de uz
Mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării întocmesc o transmitere comună pentru
aceeași substanță.
Societatea A deține un raport 1 (Klimisch 1), calculat la valoarea de 173 350 de
euro; societatea B deține raportul 2 (Klimisch 2),calculat la valoarea de 147 280 de
euro.
Membrii C, D, E, F și G nu dețin un studiu relevant.
Alocarea costurilor
Membrul C va utiliza studiul exclusiv pentru REACH și solicită doar o scrisoare de
acces, va obține o alocare redusă cu 50 % (prin urmare, plătește la un nivel de 50
%).
Membrul D trebuie să documenteze studiul în scopul global al reglementării (care
include Regulamentul REACH în UE), dar solicită numai o scrisoare de acces, acesta
va primi o alocare redusă cu un factor de 30 % (prin urmare, el plătește la un
procent de 70 %).
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Alți membri vor avea drepturi de utilizare completă asupra raportului complet al
studiului.

Calculul preliminar
Valoarea studiului-cheie

€ 173 350

Cotă pe societate ( € 173 350/7)

€ 24 764

Contribuția financiară a societății A (proprietara Raportului 1)

€0

Contribuția financiară a societății B (proprietara raportului 2 care are
valoarea mai mică): 24 764 x (173 350 – 147 280) / 173 350

€ 3 724

Contribuția financiară a membrilor E, F și G: 3 x € 24 764 (cotă integrală,
fără reducere)

€ 74 292

Contribuția financiară a membrului C, care poate folosi studiul (Scrisoarea
de Acces) numai în scopul REACH 24 764 * ((100-50)/100)

€ 12 382

Contribuția financiară a membrului D, care poate utiliza studiul pentru
toate scopurile normative, inclusiv REACH, dar are nevoie doar de o
scrisoare de acces.
24 764 * ((100-30)/100)

€ 17 335

Reducerea sumei plătite de societățile B, C și D trebuie redistribuită în mod egal între
toate societăți deoarece altfel ar fi suportată doar de societatea A. Societățile au
convenit de asemenea să ia în considerare restricția de utilizare în împărțirea acestei
sume folosind aceiași factori.

Ajustări
Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea B (€ 24 764 - € 3
724)

€ 21 040

Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea C (€ 24 764 – € 12
382)

€ 12 382

Reducerea sumei care trebuie plătită de societatea D (€ 24 764 – €
17 335)

€ 7 429

Suma suplimentară se va împărți (€ 21 040+ € 12 382 + € 7,429)

€ 40 851

Cote egale suplimentare pe societate se vor folosi ca referință (€40
851/ 7)

€ 5 836

Contribuții financiare suplimentare ale societății C (50% din €
5836)

€ 2 918
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Contribuții financiare suplimentare corectate ale societății D (70%
din € 5836)

€ 4 085

Contribuții financiare suplimentare ale societăților B, E, F, G: (€ 40
851 – (€ 2918 + € 4085) /5)

€ 6 770

Contribuții financiare finale
Contribuții financiare finale ale societății B: € 3 724+ € 6 770

€ 10 494

Contribuții financiare finale ale societății C: € 12 382 + € 2 918

€ 15 300

Contribuții financiare finale ale societății D: € 17 335+ € 4 085

€ 21 420

Contribuția financiară a societăților E, F și G: € 24 764 + € 6 770
fiecare

€ 31 534 fiecare

Compensarea costurilor

Suma totală a contribuțiilor atribuite

€ 141 816

Bilanțul (alocarea costurilor – compensarea costurilor) rezultă în următoarele:
Membrul A primește 141 816 de euro
Membrul B plătește 10 494 de euro
Membrul C plătește 15 300 de euro
Membrul D plătește 21 420 de euro
Membrii E, F, G plătesc 31 534 de euro fiecare.
Prin urmare, societatea A „contribuie” și ea cu 31 534 de euro (la fel ca societățile E,
F și G) deoarece pune la dispoziție un raport evaluat la 173 350 euro pentru o
compensare de numai 141 816 de euro. Partajarea costului poate fi considerată prin
urmare ca un exemplu de mod corect de partajare a costurilor.
Exemplul 8: Alocarea costurilor dosarului de înregistrare - utilizarea drept
criterii a unor intervale cantitative diferite
Partajarea echitabilă a costurilor poate fi organizată în conformitate cu intervalele
cantitative, întrucât cerințele privind informațiile în temeiul REACH sunt legate de
acestea și, prin urmare, sunt principalul factor care afectează partajarea costurilor.
Costurile datelor necesare pentru un grup de solicitanți încadrați într-un interval
cantitativ specific variază și sunt legate de obicei de costul datelor, fiind nevoie ca
solicitantul înregistrării să certifice/dobândească accesul la aceste date pentru a-și
depune dosarul.
Deoarece este dificilă definirea unui raport standard între diferitele cantități, diferite
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abordări pot fi utilizate.
În cadrul SIEF pentru substanța X, 10 membri și-au exprimat interesul față de
înregistrarea substanței. Cinci dintre aceștia se încadrează în intervalul cantitativ > 1
000 t/an, 3 în intervalul cantitativ de
100-1000 t/an și 2 în intervalul cantitativ de 1-100 t/an.
Costul total al datelor incluse în dosar este 1.420.000 de euro, iar „costurile
administrative” (inclusiv conducerea SIEF, pregătirea dosarului și revizuirea de către
părți terțe) sunt 10.000 de euro. Prin urmare, costul total este: € 1 430 000.
Solicitantul principal propune următoarele prețuri pentru scrisoarea de acces (LoA):

Intervalul cantitativ

Costul accesului la
date (euro)

Costurile
administrati
ve (euro) 53

Preț total
Scrisoare
de acces
(euro)

>1000 t/a

250.000

1.300

251.300

100-1 000 t/a

50.000

800

50.800

1-100 t/a

10 000

550

10.550

Structura prețului reflectă faptul că înregistrarea în cel mai mare interval cantitativ
este responsabilă pentru cerințele mai mari de înregistrare. Suma costurilor
administrative care trebuie plătite de fiecare solicitant al înregistrării variază în
funcție de intervalul cantitativ la care solicitantul înregistrării se înregistrează în linie
cu prevederea că un solicitant al înregistrării trebuie să împartă numai costurile
administrative care sunt relevante pentru cerințele sale de înregistrarea [articolul 4
alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare. Vezi subcapitolul 5.1 pentru
informații suplimentare].
Astfel, prețul total este acoperit: 5 x 251 300 + 3 x 50 800 + 2 x 10 550 = € 1 430
000.
A se remarca faptul că raportul (greutatea) de distribuire a costurilor administrative
între diferitele intervale cantitative poate diferi în cazul diferitelor substanțe. Acesta
trebuie să reflecte distribuția reală a costurilor administrative, și trebuie să fie
obiectiv și justificabil.
Exemplul 9: Alocarea costurilor dosarului de înregistrare și echilibrul
datorat noilor co-solicitanți ai înregistrării și costurilor suplimentare
(mecanismul de rambursare)
SIEF are un mare număr de membri (de exemplu, 100 de membri). Valoarea totală
estimată a prețului dosarului, incluzând costurile administrative, este 1.000.000 de

În conformitate cu prevederea că un solicitant al înregistrării trebuie să plătească numai acele costuri
administrative care sunt relevante pentru înregistrarea sa [articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de
punere în aplicare), suma costurilor administrative care se vor plăti de către fiecare solicitant al
înregistrării variază în funcție de interval cantitativ respectiv.
53
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euro.
În urma unui studiu efectuat de către solicitantul principal al înregistrării, 30 de
entități juridice din 100 de solicitanți ai preînregistrării și-au exprimat interesul
pentru înregistrare în intervalul cantitativ mai mare.
S-a presupus ca abordare conservatoare că 20 de entități juridice se vor înregistra
efectiv în cel mai mare interval cantitativ (> 1 000 t/an).
Abordarea stabilită pentru alocarea costurilor a fost să se aplice o cotă egală pentru
fiecare entitate legală pe intervalul cantitativ și să se stabilească 54 un preț pentru
intervalele cantitative mai mici în cazul noilor potențiali candidați după cum
urmează:
>1 000 t/an:

100 % din scrisoarea de acces (LoA)

100 – 1 000 t/an:

50 % din scrisoarea de acces.

10 – 100 t/an:
<10 t/an:

20 % din scrisoarea de acces
5 % din scrisoarea de acces

Prețul scrisorii de acces este stabilit la 1.000.000/20 de euro = 50.000 de euro.
20 de persoane juridice s-au înregistrat până în 2010. Suma totală a redevențelor
achitate de către acești co-solicitanți ai înregistrării acoperă costul total al dosarului.
După primul termen de înregistrare, de exemplu în 2012, 2 noi persoane juridice,
care doresc să se înregistreze în cel mai mare interval cantitativ, se alătură
transmiterii în comun: aceștia plătesc 50 000 de euro fiecare.
Prin urmare, 2 X 50.000 de euro= 100.000 de euro ca venit.
În paralel cu activitățile SIEF, dosarul pentru transmiterea în comun face obiectul
unei verificări a conformității. Rezultatul conduce la necesitatea unor activități
suplimentare (furnizarea de date suplimentare și activitatea conexă de evaluare),
care sunt estimate la 80 000 de euro pentru SIEF (vezi și punctul 5.5.4).
Înainte de următorul termen de înregistrare din 2013, 3 persoane juridice noi, care
intenționează să se înregistreze în intervalul cantitativ 100–1 000 t/an, se alătură
transmiterii în comun și plătesc câte 25 000 de euro fiecare.
Prin urmare, 3 X 25 = 75.000 de euro ca venit.
În conformitate cu mecanismul convenit inițial, rambursarea se face în 2018 după
ultimul termen de înregistrare:
BILANȚ
Venit 2010

+ € 1 000 000

Venit 2012

+ € 100 000

Procentul/proporția costului alocat pentru fiecare interval cantitativ va avea la bază criterii obiective.
Dacă prețul în termeni absoluți este impredictibil până la data limită de înregistrare, procentul costului pe
care îl va suporta fiecare co-solicitant al înregistrării înainte de rambursarea finală se va stabili într-un
mod corect, transparent și nediscriminatoriu.
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Venit 2013
Costurile dosarului
Costurile evaluării
Diferență

+ € 75 000
€ -1 000 000
€ - 80 000
+ € 95 000

De asemenea, s-a decis să se rezerve 10.000 de euro pentru a acoperi costurile
suplimentare în cazul unei necesități de a actualiza dosarul după 2018.
Diferență

+ € 95 000

Costuri de
actualizare

- € 10 000

Bilanț final

+ € 85 000

Numărul de persoane juridice peste intervalul cantitativ de 1 000 de tone : 22
Numărul de persoane juridice în
intervalul cantitativ 100–1000 de tone: 3 Numărul de unități de rambursare: 22 +
3/2 = 23.5
Valoarea unității de rambursare: € 85 000/23.5+ € 3 617
Fiecare persoană juridică situată peste pragul de 1 000 de tone va primi înapoi 1
unitate de rambursare: € 3 617
Fiecare persoană juridică situată în intervalul 100-1 000 de tone va primi înapoi 1/2
unități de rambursare: € 1 808

NB: frecvența rambursărilor trebuie să fie convenită, variind, de exemplu, de la (i),
la fiecare aderare a unui nou-venit la transmiterea în comun, la (ii) în trimestrul 1 al
fiecărui an și la (iii) după 1 iunie 2018. Co-solicitanții înregistrării sunt liberi să
convină asupra altor frecvențe care se potrivesc mai bine nevoilor și situației lor. În
orice caz, este obligatorie includerea în acord a unei scheme de rambursare, la care
se poate renunța numai prin acordul comun al tuturor co-solicitanților înregistrării,
inclusiv a celor viitori.
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ÎNREGISTRAREA: TRANSMITEREA ÎN COMUN

Dacă solicitanții înregistrării sunt de acord că ei produc sau/și importă aceeași
substanță, ei vor trebui să înregistreze această substanță în comun în conformitate
cu prevederile Regulamentului REACH. Domeniul de aplicare al substanței
înregistrate definește compozițiile de delimitare ale substanței înregistrate în comun
când aceste compoziții duc la proprietăți diferite. Numărul de compoziții-dedelimitare 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. Acest lucru este raportat în SIP55 care
susține criteriile de includere/excludere pentru solicitanții actuali și viitori ai
înregistrării.
În practică, aceasta înseamnă că toate părțile care au obligații de înregistrare legate
de aceeași substanță, trebuie să coopereze (să discute și să convină) cu privire la
strategia lor de înregistrare (vezi capitolul 3 și/sau 4 pentru mai multe detalii privind
formarea SIEF-ului și/sau procesul de solicitare de informații). Aceasta include
discuții privind datele în sine (informații despre proprietățile periculoase ale
substanței sub formă de studii și propuneri de testare, clasificarea și etichetarea
acesteia), dar acoperă și obligațiile privind transmiterea în comun precum, de
exemplu, obligația de a întocmi o înregistrare comună pentru informațiile care
trebuie transmise împreună în temeiul articolului 11 alineatul (1) și al REACH (studii
și propuneri de testare și informații privind clasificarea și etichetarea). În același
timp, co-solicitanții înregistrării pot, dacă decid să facă acest lucru, să transmită în
comun CSR și/sau ghidul privind utilizarea în siguranță.

NB: „Transmiterea în comun a datelor” nu-l scutește pe niciun solicitant al
înregistrării (producător, importator sau doar reprezentant) de obligația de a
transmite și dosarul (de membru) propriu care cuprinde informațiile care trebuie
transmise separat (de exemplu informații privind profilurile compoziționale ale
substanței pe care intenționează să o înregistreze).

NB: Prevederile transmiterii în comun se aplică tuturor co-solicitanților înregistrării
aceleiași substanțe, indiferent dacă au pre-înregistrat (regim etapizat, vezi capitolul
3) sau dacă au solicitat informații (regim neetapizat sau substanțe neetapizate fără
preînregistrare, vezi capitolul 4). În special, toți solicitanții anteriori ai înregistrării
care au înregistrat o substanță înainte ca procesul de transmitere în comun să aibă
loc (adică solicitantul înregistrării a fost primul care a înregistrat substanța și la
momentul respectiv nu mai exista niciun alt solicitant al înregistrării aceleiași
substanțe), trebuie să-și actualizeze dosarul pentru a se alătura transmiterii comune
cel târziu în momentul în care există alți solicitanți ai înregistrării aceleiași substanțe.
Rolul solicitantului principal al înregistrării urmează a se stabili între co-solicitanții
înregistrării și poate fi transferat în orice moment.

Prezentul capitol va explica mecanismele transmiterii în comun și criteriile privind
prezentarea separată descrise în Regulamentul REACH. Pentru detalii cu privire la
statutul și rolul solicitantului principal al înregistrării, vă rugăm să consultați punctul

A se vedea Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP pentru mai
multe detalii.
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3.2.6 din acest ghid.
Notă: Obligațiile legate de transmiterea în comun se aplică tuturor solicitanților
înregistrării aceleiași substanțe și în cazul transmiterii separate a unei părți sau a
tuturor informațiilor în temeiul articolului 11 alineatul (3) și articolului 19 alineatul
(2) din informațiile care trebuie transmise în comun. Solicitanții înregistrării
intermediarilor pot forma o transmitere în comun separată în paralel cu transmiterea
în comun a aceleiași substanțe pentru uz neintermediar. Cu toate acestea, se
recomandă să se apeleze la această posibilitate numai când nu sunt posibile
utilizările intermediare în transmiterea comună „standard” (sau, de exemplu acest
lucru ar duce la un conflict). Mai multe informări privind transmiterea comună a
intermediarilor se găsesc la capitolul 6.2 de mai jos.

6.1.

Transmiterea obligatorie în comun

Regulamentul REACH impune o cerință pentru transmiterea în comun a unei părți din
dosarul tehnic, inclusiv:


clasificarea și etichetarea substanței;



rezumatele studiului;



rezumate detaliate ale studiului;



Propunerile de testare;



indicarea dacă informațiile relevante au fost examinate de un evaluator
(facultativă)

Transmiterea în comun va fi efectuată de un solicitant principal al înregistrării ales de
alți solicitanți potențiali ai înregistrării aceleiași substanțe. Dosarul de înregistrare,
incluzând informațiile comune, este prezentat de solicitantul principal al înregistrării
în numele celorlalți solicitanți ai înregistrării care utilizează REACH-IT. Depunerea
dosarului solicitantului principal al înregistrării se efectuează înainte ca membrii să își
depună înregistrările proprii. Unul din doi solicitanți potențiali ai înregistrării care
participă la SIEF/transmiterea în comun își depune ulterior dosarul în calitate de
membru al transmiterii în comun. Dacă un solicitant al înregistrării utilizează un
reprezentant terț, el trebuie să menționeze în dosarul de înregistrare propriu și
datele de contact ale reprezentantului terț.

NB: Solicitanții înregistrării au trebuit să respecte obligația de transmitere în comun
încă de la intrarea în vigoare a Regulamentului REACH, adică de la 1 iunie 2007. Astfel,
toți solicitanții înregistrării aceleiași substanțe au trebuit să trimită la comun
informațiile despre substanță. De la intrarea sa în vigoare, Regulamentul de punere în
aplicare a oferit ECHA instrumentele practice pentru a se asigura că toate transmisiile
de informații privind aceeași substanță fac parte dintr-o transmitere comună.
Dacă solicitanții înregistrării aceleiași substanțe și-au depus înainte de intrarea în
funcționare a Regulamentului de punere în aplicare dosarele în paralel, adică nu ca
parte a unei transmiteri în comun, niciunul din solicitanții înregistrării nu își respectă
obligația de transmitere în comun, conform articolului 11 sau 19. Acești solicitanți ai
înregistrării trebuie să formeze o transmitere în comun, altfel niciunul di ei nu va mai
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putea să își actualizeze dosarul56. Dacă negocierile privind accesul la transmiterea în
comun eșuează în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a se ajunge la un acord,
mecanismul privind conflictele la ECHA rămâne valabil. În astfel de cazuri, conform
articolului 3 din Regulamentul de punere în aplicare, ECHA se va asigura că
solicitanții înregistrării rămân parte a transmiterii în comun, inclusiv când se
transmite o participare individuală în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera
(c) din REACH. Dacă ECHA constată că solicitantul potențial al înregistrării a depus
toate eforturile pentru a ajunge la un acord privind accesul la transmiterea în comun,
ECHA va acorda solicitantului potențial al înregistrării un token special la
transmiterea în comun întocmită de solicitanții existenți ai înregistrării.

6.2.

Intermediarii în condiții strict controlate

Solicitanții înregistrării aceleiași substanțe trebuie să se înregistreze împreună,
indiferent de utilizare (intermediară sau neintermediară). Cu toate acestea, datorită
cerințelor reduse de informații pentru intermediari (utilizați în condiții de control
strict), solicitanții înregistrării intermediarilor pot alege din motive practice fie să
formeze o transmitere în comun împreună cu solicitanții „normali” ai înregistrării fie
să formeze o transmitere în comun paralelă numai pentru uzul intermediarilor. Din
motive practice este de preferat să existe o singură transmitere în comun. Cu toate
acestea, de exemplu într-o situație care ar putea altfel să-l determine pe solicitantul
principal al înregistrării să deschidă un conflict prin intermediul ECHA, el poate opta
pentru transmiterea împreună individuală.
În cazul unei transmiteri în comun normale, solicitanții înregistrării intermediarilor
(cu excepția intermediarilor transportați izolat în volume de peste 1 000 tone pe an)
care sunt în general scutiți de obligația de a transmite informațiile standard
specificate în anexele VII - XI [articolul 17 și articolul 18 alineatul (2) din
Regulamentul REACH], nu pot fi obligați să împartă în cadrul transmiterii în comun
costurile legate de datele de care nu au nevoie (solicitanții înregistrării
intermediarilor trebuie să transmită numai informațiile pe care le au la dispoziție în
mod gratuit). Solicitanților înregistrării intermediarilor li se poate cere în continuare
să plătească acele costuri administrative care au legătură cu crearea și administrarea
transmiterii în comun. Cu toate acestea, se presupune în mod rezonabil că aceste
costuri nu vor fi mari.
NB: Dacă solicitantul înregistrării unui intermediar este în posesia unui studiu pe
vertebrate care ar fi relevant pentru solicitanții înregistrării cărora li se aplică
solicitările standard de informații, ei trebuie, având în vedere obligația standard de a
evita duplicarea testării pe animale, să facă schimb de informații și împartă costurile
la cerere.

Informațiile tehnice REACH-IT privind transmiterile dosarelor solicitantului principal, membrului și ale
„altei persoane care nu este membru” (cazurile de moștenire) se pot găsi pe site-ul ECHA la secțiunea Q &
A (întrebări și răspunsuri) relevantă în scopul înregistrărilor REACH-IT:
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1169-1170-1171-1172-11731174-1175-1177.
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6.3.
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Prezentare generală a părții dosarului tehnic care
trebuie sau poate fi transmisă în comun în vederea
înregistrării

Tabelul 2: Rezumatul datelor care trebuie transmise în comun și/sau
separat
Transmiterea în comun
= dosar principal (informații
specifice substanței)

Transmitere separată
= dosar membru (informații
specifice pentru
înregistrarea persoanei
juridice)

Transmitere în comun sau
separată Decizia aparține
membrilor transmiterii în
comun

Profilurile compoziționale care
definesc granițele transmiterii
în comun pentru substanță
înregistrate ca „compoziție de
delimitare” a înregistrărilor
substanței la subpunctul 1.2
din dosar

Articolul 10 litera (a) punctul
(i): identitatea producătorului
sau importatorului substanței
menționate la punctul 1 din
anexa VI

Articolul 10 litera (a) punctul
(v): indicațiile de utilizare în
condiții de securitate
menționate la punctul 5 din
anexa VI

Articolul 10 litera (a) punctul
(iv): Clasificarea și
etichetarea substanței
menționate la punctul 4 din
anexa VI

Articolul 10 litera (a) punctul
(ii): Identitatea substanței
menționate la punctul 2 din
anexa VI

Articolul 10 litera (b):
Raportul de securitate
chimică atunci când este
necesar în conformitate cu
articolul 14, în formatul
specificat în anexa I.

Pot fi diferite între membri
punctele corespunzătoare din
acest raport pot include, dacă
solicitantul înregistrării le
consideră adecvate, categoriile
relevante de utilizări și
expunere
Articolul 10 litera (a) punctul
(vi): Rezumate ale studiilor
cu informațiile rezultate din
aplicarea Anexelor VII-XI

Articolul 10 litera(a) punctul
(iii): Informații privind
producția și utilizările
substanței menționate la
punctul 3 din anexa VI; aceste
informații reprezintă toate
utilizările identificate ale
solicitantului (solicitanților)
înregistrării. Aceste informații
pot include, dacă solicitantul
înregistrării le consideră
adecvate, categoriile relevante
de utilizări și expunere

Articolul 10 litera (a) punctul
(vii): Rezumate detaliate ale
studiilor cu informațiile
rezultate din aplicarea anexelor
VII–XI, dacă este necesar de la
anexa I

Articolul 10 litera (a) punctul
(x): Pentru substanțe în
cantități cuprinse între 1 și 10
tone, informațiile privind
expunerea specificate la
punctul 6 din anexa VI
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Articolul 10(a) punctul (ix):
Propuneri de testare dacă
figurează în anexele IX și X

Opțional: Articolul 10 litera (a)
punctul (viii): Indicarea
informațiilor prezentate în
temeiul articolului 10 litera (a)
punctul (iii)
care au fost examinate de
un evaluator ales de către
producător sau importator și
având o experiență
corespunzătoare

Opțional: Articolul 10 litera (a)
punctul (viii): Indicarea
informațiilor prezentate în
conformitate cu articolul 10
litera (b) care au fost
examinate de un evaluator
ales de către producător
sau importator și având o
experiență corespunzătoare

Opțional: Articolul 10 litera (a)
punctul (viii): Indicarea
informațiilor prezentate în
conformitate cu articolul 10
litera (a), punctele (iv), (vi),
(vii) care au fost examinate
de un evaluator ales de
către producător sau
importator și având o
experiență corespunzătoare

Rolul și sarcinile solicitantului principal sunt abordate la capitolul 3, unde este descris
procesul de schimb de date pentru o substanță care beneficiază de un regim
tranzitoriu într-un SIEF.

6.4.

Transmiterea separată a unor sau a tuturor
elementelor de informații ale transmiterii în comun

Obiectivul general al obligației privind transmiterea în comun este depunerea unei
înregistrări pe substanță (preferabil care să acopere și utilizarea intermediarilor
substanței). Cu toate acestea, se pot aplica excepții legate de transmiterea în comun
a anumitor informații menționate explicit la articolul 11 alineatul (3) și articolul 19
alineatul (2) din Regulamentul REACH. Când se aplică aceste excepții, solicitanții
înregistrării trebuie să rămână parte a aceleiași transmiteri în comun, indiferent dacă
unele sau niciunele din informațiile necesare se transmit sau nu în comun.
NB: Toate informațiile transmise pentru o anumită substanță, fie împreună fie
separat, formează un set de date care descriu proprietățile periculoase ale și riscurile
asociate substanței. Informațiile transmise separat au prioritate la verificarea
conformității în conformitate cu articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul REACH.
Dacă un solicitant potențial al înregistrării intenționează să transmită separat toate
sau o parte a informațiilor care trebuie transmise în comun (neparticipare), acest
lucru nu îl scutește nici pe el nici pe solicitanții existenței ai înregistrării de a depune
toate eforturile pentru ajungerea la un acord privind accesul la transmiterea în
comun. Într-adevăr, în măsura în care informațiile care se transmit separat definesc
proprietățile substanței, este relevant pentru toți solicitanții înregistrării acelei
substanțe. Prin urmare, se așteaptă în mod legitim ca un solicitant potențial al
înregistrării care dorește să transmită aceste informații separat, să le pună la
dispoziție solicitanților existenți ai înregistrării, la cerere.
Solicitanții existenți ai înregistrării nu pot contesta calitatea sau adecvarea acestor
informații (de exemplu calitatea unui studiu despre substanță; conformitatea unei
adaptări de extrapolare cu criteriile stabilite în anexa XI etc.). Posibilele preocupări
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privind calitatea sau adecvarea acestor informații pot veni doar din partea ECHA,
care acordă prioritate de examinare a conformității dosarelor care cuprind informații
transmise separat [articolul 41 alineatul (5) litera (a)].
Mai mult, solicitanții existenți ai înregistrării nu îi vor cere unui solicitant potențial al
înregistrării să divulge informații pe care acesta intenționează să le transmită separat
atunci când acesta invocă confidențialitatea în conformitate cu articolul 11 alineatul
(3) litera (b). Cu toate acestea, în cazul în care negocierile ar duce la un conflict
legat de schimbul de date (vezi subcapitolul 6.5 pentru mai multe informații despre
conflictele privind accesul la transmiterea în comun), solicitantul potențial al
înregistrării s-ar putea să trebuiască să divulge aceste informații confidențiale către
ECHA, pentru a permite ECHA să evalueze obligația părților de a depune toate
eforturile pentru ajungerea la un acord.

6.4.1. Condiții pentru retragerea din transmiterea în
comun a anumitor sau a tuturor informații
Articolele 11 alineatul (1) și 19 alineatul (1) din REACH astfel cum se menționează în
articolul 3 Regulamentul de punere în aplicare, dispun transmiterea în comun a
studiilor, propunerilor de testare și a informațiilor de clasificare și etichetare. Cu
toate acestea, în anumite condiții, solicitanții pot avea o justificare pentru
prezentarea separată a anumitor informații în dosarul de înregistrare în comun:


solicitantul înregistrării dorește să protejeze informațiile comerciale
confidențiale din acel studiu;



solicitanții înregistrării nu sunt de acord cu alegerea informațiilor de către
ceilalți co-solicitanți ai înregistrării care să fie transmise în comun în dosarul
principal, pentru o anumită solicitarea de informații;



transmiterea în comun a acestor informații ar genera costuri excesive pentru
acesta

NB: Informațiile transmise separat de un solicitant al înregistrării în dosarul său de
membru în temeiul articolului 11 alineatul (3) sau articolului 19 alineatul (2), trebuie
să fie pe deplin justificate în fiecare caz. Chiar și în acest caz, solicitantul înregistrării
încă deține obligația care rezultă din transmiterea în comun (în interiorul sau în afara
SIEF, de exemplu în cazul substanțelor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu)
și obligația de a face schimb cu datele care îi pot fi solicitate. În plus, solicitantul
înregistrării care prezintă separat anumite informații va utiliza dosarul înregistrării în
comun pentru toate celelalte informații comune.
Transmiterea separată poate fi parțială sau se poate referi la toate informațiile care
se vor transmite în comun. În ambele cazuri, solicitantul înregistrării are în
continuare obligația transmiterii în comun.
Așa cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/9, solicitantul
potențial al înregistrării care nu trebuie să facă schimb de teste pe animalele
vertebrate, trebuie să informeze toți solicitanții anteriori ai înregistrării și ECHA (prin
transmiterea fișierului IUCLID) cu privire la decizia sa de a transmite informațiile
separat.

169

170

Ghid privind schimbul de date
Versiunea 3.1 – ianuarie 2017

6.4.2. Condiții pentru retragerea din transmiterea în
comun a anumitor sau a tuturor informații
Solicitanții înregistrării care doresc să transmită anumite informații separat trebuie
să:
- aparțină transmiterii în comun;
- prezinte propriile informații pentru a acoperi cerința respectivă de date;
- trimită o explicație clară și întemeiată.
6.4.2.1.

Costuri disproporționate

Costuri disproporționate pot apărea atunci când un solicitant potențial al înregistrării
se află deja în posesia unui set de date de testare pentru substanță. Prin urmare,
transmiterea în comun i-ar cauza costuri disproporționate. Costurile disproporționate
pot include cazurile în care există disponibilă o abordare valabilă care nu implică
testarea pe animale și este mai eficientă din punct de vedere al costului decât
schimbul de date transmise sau când o societate este forțată să contribuie la studii
inutile pe animale.
Regulamentul REACH nu definește costurile „disproporționate”, solicitanții care se
bazează pe acest motiv pentru a prezenta separat informațiilor trebuie să ofere
suficiente explicații în dosarelor lor de înregistrare. În orice caz, transmiterea
separată datorită costurilor disproporționate nu îl scutește pe solicitantul înregistrării
de la îndeplinirea cererii de informații cu propriile sale informații.
Regulamentul de punere în aplicare prevede că un solicitant potențial al înregistrării
poate de asemenea să facă uz de dreptul său de neparticipare la transmiterea în
comun a datelor în cazul în care poate demonstra că nu trebuie să facă schimb de
date privind vertebratele. Pentru a beneficia de această opțiune, solicitantul
înregistrării trebuie să se conformeze mai întâi obligației sale de legate de schimbul
de date.
Aceasta poate avea mai multe scenarii:


un solicitant al înregistrării poate beneficia de cerințe reduse de informații
datorită aplicării criteriilor prevăzute în anexa III la Regulamentul REACH;



un solicitant al înregistrării este în poziția de a completa cerințele de
informații privind vertebratele cu o metodă care nu implică teste pe animale;



un solicitant al înregistrării deține date relevante despre vertebrate, dar
ceilalți co-solicitanți ai înregistrării care au fost informați despre acest lucru
nu au solicitat ca acele informații să fie distribuite (dezacord privind alegerea
datelor).
6.4.2.2.
Protecția informațiilor comerciale confidențiale
(ICC)

Protecția informațiilor comerciale confidențiale (ICC) este vizată în cel de-al doilea
criteriu privind prezentarea separată. Argumentul trebuie să se bazeze pe pierderea
comercială care ar fi susținută în cazul în care astfel de informații confidențiale ar fi
făcute publice prin înregistrarea în comun. Desigur, circumstanțele variază de la caz
la caz, dar ar părea necesar în cele mai multe cazuri să se demonstreze (1) traseul
prin care ar fi făcute publice informațiile confidențiale, (2) modul în care aceste
informații ar putea provoca un detriment substanțial dacă ar fi dezvăluite (3) faptul
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că niciun mecanism nu poate fi utilizat și nu este acceptat de cealaltă (celelalte)
parte (părți) (de exemplu, utilizarea unui administrator) pentru a preveni divulgarea.
Exemplele ar putea include informații care să permită deducerea unor detalii privind
metodele de producție (cum ar fi caracteristicile tehnice, inclusiv nivelurile de
impuritate, ale produsului utilizat în testare), sau planurile de marketing (date din
testare care indică, evident, utilizarea pentru o aplicație specială, probabil nouă), de
exemplu deoarece există numai 2 participanți într-o transmitere în comun. Cu cât
este mai mic numărul participanților la transmiterea în comun, cu atât este mai
probabilă divulgarea ICC prin indicațiile privind volumul vânzărilor. Deși în textul
juridic nu există nicio cuantificare suplimentară a ceea ce constituie un „detriment
substanțial”, solicitantul înregistrării care încearcă să utilizeze acest criteriu de
prezentare separată trebuie să furnizeze cel puțin o estimare a valorii ICC aflate în
joc. Acest lucru s-ar putea realiza prin fixarea valorii comerciale totale a unui produs,
proporția posibil afectată și marja brută asociată. Dacă un calcul simplu al pierderii
anuale nu este suficient pentru a demonstra detrimentul „substanțial”, o etapă
ulterioară ar putea include o estimare a perioadei viitoare în care ar putea fi afectate
afacerile și valoarea netă actualizată calculată a marjei brute pierdute.
6.4.2.3.
Dezacordurile cu co-solicitanții înregistrării privind
selectarea informațiilor care să fie incluse în dosarul
principal
Dezacordurile privind selectarea informațiilor sunt susceptibile de a se încadra întruna din următoarele categorii.
(i)

Solicitantul poate considera că datele nominalizate de testare nu sunt adecvate
pentru aplicarea (aplicările) specifică (specifice) a (ale) substanței sale. În
acest caz, el ar trebui să ofere o explicație calitativă pentru punctul său de
vedere. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, datorită diferențelor de
formă fizică în care a fost livrat produsul, proceselor în care a fost utilizat,
riscurilor de expunere pentru utilizatorii din aval, riscului de dispersie în timpul
utilizării, traseelor finale probabile de eliminare și oricăror altor argumente
relevante.

(ii)

Solicitantul înregistrării poate considera că datele propuse pentru înregistrarea
în comun sunt de o calitate standard nesatisfăcătoare. De asemenea, opinia
solicitantului poate fi influențată de deținerea datelor relevante și/sau de
scopurile diferite în care este utilizată substanța sa.

(iii)

În cazul opus (ii), un solicitant al înregistrării ar putea considera că datele
propuse pentru înregistrarea în comun prezintă un standard inutil de ridicat (și,
prin urmare, extrem de costisitor), cel puțin pentru cererile sale. Justificarea
acestei prezentări separate ar origina în demonstrarea caracterului adecvat al
datelor alternative de testare pe care acesta le folosea, împreună cu costurile
disproporționate pentru el, dacă ar accepta, în caz contrar, datele propuse de
către solicitantul principal al înregistrării.

(iv)

În mod similar, este posibil ca un solicitant al înregistrării să nu fie de acord cu
numărul studiilor prezentate pentru același efect privind datele, în special în
absența unei justificări științifice corespunzătoare sau dacă aceste studii sunt
redundante pentru îndeplinirea efectului.

Solicitanții înregistrării care invocă una sau toate aceste condiții în conformitate cu
articolul 11 alineatul (3) trebuie să prezinte „o dată cu dosarul și o notă explicativă
privind motivele pentru care costurile sunt considerate excesive și pentru care
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divulgarea unor informații ar putea avea ca rezultat un prejudiciu comercial
substanțial sau privind natura dezacordului, după caz”. Și în cazul transmiterii
separate a tuturor informațiilor este nevoie de o justificare.

6.4.3. Consecințele prezentării separate de informații
O consecință imediată a prezentării separate de informații va fi activitatea
administrativă suplimentară care justifică separarea și, în funcție de motivele
invocate, posibilitatea unei corespondențe ulterioare cu ECHA. Pe de altă parte,
costurile exagerate pot fi evitate, dezacordul cu privire la selectarea datelor poate fi
indicat în mod transparent în dosar, iar informațiile comerciale confidențiale pot fi
protejate.
Cu toate acestea, în caz de prezentare separată, solicitantul înregistrării nu va
beneficia de taxele de înregistrare reduse determinate de transmiterea în comun a
înregistrării.
În plus, ECHA va avea în vedere și luarea de măsuri privind problemele clare de
calitate a datelor din dosarele de înregistrare dintre co-solicitanții înregistrării, prin
inițierea unei verificări a conformității în temeiul articolului 41 alineatul (5) din
REACH.

6.4.4. Restul obligațiilor legate de schimbul de date
Solicitantul potențial al înregistrării este încă un membru al transmiterii în comun și
trebuie să își confirme acest statut. El trebuie totuși să răspundă solicitărilor pentru
schimbul de date de testare care se află în posesia sa.
În cazurile în care solicitantul potențial al înregistrării consideră că partajarea unui
studiu special ar conduce la divulgarea unor ICC, acesta poate oferi o versiune
revizuită a rezumatului studiului care omite elementele confidențiale. În măsura în
care studiul nu poate fi utilizat în mod valabil fără elementele confidențiale, este
posibil să fie necesară utilizarea unui terț neutru (consultant independent) care să
evalueze studiul și să furnizeze o evaluare a corectitudinii solicitărilor de
confidențialitate, precum și utilitatea utilizării studiului în contextul înregistrării în
comun.

6.5.

Controverse legate de accesul la transmiterea în
comun

Decizia de transmitere separată a unor sau a tuturor informațiilor privind
proprietățile periculoase ale substanței poate duce la dezacorduri cu ceilalți cosolicitanți ai înregistrării.
Decizia de transmitere separat este întotdeauna la latitudinea solicitantului
înregistrării [cu condiția aplicării criteriilor de transmitere separată prevăzute în
articolele 11 alineatul (3) și 19 alineatul (2)]. Cu toate acestea, solicitantul
înregistrării trebuie să se asigure înainte de a transmite separat că și-a respectat
obligațiile privind schimbul de date. Toți co-solicitanții înregistrării au obligația de a
depune toate eforturile pentru ajungerea la un acord privind transmiterea în comun.
În cazul în care nu se ajunge la un acord privind condițiile transmiterii în comun,
solicitantul potențial al înregistrării poate înainta conflictul la ECHA conform
articolului 3 din Regulamentul de punere în aplicare, solicitând ECHA să-i acorde
accesul la transmiterea în comun pentru a-și prezenta transmiterea separată.
Toate conflictele fac obiectul evaluării eforturilor depuse pentru a se ajunge la un
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acord privind condițiile transmiterii în comun. Prin urmare este important să se
documenteze în mod corespunzător fiecare efort depus. ECHA se asigură că toți
solicitanții înregistrării aceleiași substanțe fac parte din aceeași transmitere în
comun.

6.6.

Informații din dosarul de înregistrare transmise în
comun în mod voluntar

Partea din dosarul de înregistrare care poate fi transmisă în comun sau separat în
mod voluntar constă în:


raportul de securitate chimică (RSC);



indicațiile de utilizare în condiții de securitate a substanței.

6.6.1. Raportul de securitate chimică (RSC)
Trebuie să se efectueze o evaluare a securității chimice (CSA) și trebuie completat un
raport de securitate chimică (RSC) pentru toate substanțele supuse înregistrării dacă
solicitantul înregistrării produce sau importă aceste substanțe în cantități de cel puțin
10 tone pe an (în cazul înregistrării intervalelor cantitative între 1-10 tone pe an sau
a intermediarilor, RSC nu este necesar). RSC va demonstra că riscurile sunt
controlate într-un mod corespunzător pe parcursul întregului ciclu de viață al
substanței. Pentru îndrumări detaliate metodologice privind diversele etape, vă
rugăm să consultați Ghidul pentru cerințele de informații și evaluarea securității
chimice disponibil la: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment.
De asemenea, în anumite situații, obligația de a efectua o evaluare a securității
chimice pentru o anumită utilizare sau pentru anumite condiții de utilizare poate fi
transferată de la producător sau importator la un utilizator din aval. Pentru detalii,
vă rugăm să consultați Ghidul pentru utilizatorii din aval.
CSA constă în următoarele părți57:


Evaluarea pericolului pentru sănătatea umană, evaluarea pericolului
proprietăților fizico-chimice și evaluarea pericolului pentru mediu, precum și
evaluarea clasificării ca substanță persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) și
a clasificării ca substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB);



evaluarea expunerii, elaborarea unui (unor) scenariu (scenarii) de expunere,
după caz;



caracterizarea riscurilor, după caz.

Unele informații confidențiale, cum ar fi utilizările sau procedeele folosite, trebuie să
facă obiectul unui schimb pentru a efectua această evaluare a securității chimice.
Aceste informații ar putea face obiectul unui schimb într-un mod vertical (între
furnizorii și utilizatorii din aval) sau într-un mod orizontal (între
producătorii/importatorii care efectuează evaluarea securității chimice împreună,
pentru utilizări comune).
O terță parte independentă ar putea fi numită pentru a face schimb de aceste

57

Cerințele privind RSC sunt prevăzute la articolul 14 din Regulamentul REACH.
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informații dacă informația este considerată a fi ICC.

6.6.2. Indicațiile de utilizare în condiții de
securitate
În conformitate cu anexa VI, punctul 5, dosarul tehnic care trebuie să fie prezentat
în scopul înregistrării ar trebui să includă „Indicațiile de utilizare în condiții de
securitate”. Aceste indicații trebuie să fie compatibile cu informațiile furnizate în fișa
extinsă cu date de securitate (FDSe) pentru substanță, unde o astfel de fișă este
necesară în conformitate cu articolul 31. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să
consultați Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice

NB: Dacă nu este necesar un RSC, este recomandabil ca anumite informații
confidențiale să facă obiectul unui schimb pentru a elabora Indicațiile de utilizare în
condiții de securitate.

Este important pentru industrie să ia în considerare colaborarea în vederea RSC și
dezvoltarea unor scenarii de expunere prin categoriile de expunere. Colaborarea va fi
rentabilă și importantă pentru coerența și consecvența în efectuarea ESC. Cu toate
acestea, prezentarea separată a RSC și a scenariilor de expunere conexe poate fi
justificată în cazul în care există chestiuni de tipul ICC și în cazul în care sunt
prevăzute actualizări regulate ale RSC, deoarece aceste probleme sunt cel mai bine
tratate de solicitanți individuali ai înregistrării, mai degrabă decât prin intermediul
unui solicitant principal.

6.7.

Obligațiile post-înregistrare legate de schimbul de
date

Este important de reținut faptul că obligațiile solicitanților înregistrării privind
schimbul de date nu încetează după ce este depus dosarul de înregistrare în comun.
Solicitanții înregistrării au obligații suplimentare care pot atrage după sine
necesitatea de a face schimb de date și de a continua să facă toate eforturile pentru
a ajunge la un acord.
Prin urmare, procesul de schimb de date continuă dincolo de transmiterea în comun
a datelor.
Este recunoscut de asemenea că noii solicitanți ai înregistrării se pot alătura:
- SIEF-ului într-o etapă ulterioară, de exemplu înainte de termenul de înregistrare din
2018 (pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu); sau
- solicitanților existență ai înregistrării, oricând după ultimul termen de înregistrare,
când intră pe piața UE și produc / importă o substanță „nouă” (pentru care au solicitat
informații).
Prin urmare, responsabilitatea principală de a furniza explicații clare va fi a
solicitanților existenți ai înregistrării (și a „noului-venit”) . De asemenea, fiecare
solicitant al înregistrării care a transmis separat date are obligația de a face schimb de
date și astfel i s-ar putea cere să se implice în negocierile legate de schimbul de date
cu noii solicitanți ai înregistrării. Solicitantul potențial al înregistrării va trebui să
negocieze și să aprobe acordurile privind SIEF și pe cele privind schimbul de date,
care constituie o precondiție pentru intrarea într-un grup de solicitanți existenți ai
înregistrării.
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De asemenea, solicitanții noi ai înregistrării pot furniza propriile informații de care
dispun, în cazul în care dosarul de înregistrare a fost deja depus. Prin urmare, aceștia
pot face referire la articolul 11 alineatul (3) sau articolul 19 alineatul (2) și pot
prezenta informațiile separat pentru un motiv respectiv. Totuși, ei trebuie să se
alăture transmiterii în comun în calitate de membri. În mod alternativ, solicitanții
existenți ai înregistrării pot conveni să includă noile informații în dosar pentru a
îmbunătăți de exemplu calitatea sa și va trebui astfel în principiul să adapteze
calculele privind schimbul de date pentru a include acest factor.
Conform obligațiilor menționate la articolul 22, solicitanții înregistrării vor trebui să
actualizeze dosarul înregistrării în comun de îndată ce devin disponibile informații noi.
Acest lucru poate solicita schimbul de date și poate avea un impact asupra:
- clasificării și etichetării (C & E) substanței;
- RSC sau fișelor cu date de securitate dacă devin disponibile noi cunoștințe privind
riscurile pe care le presupune substanța pentru sănătatea umană și/sau pentru
mediu;
- necesitatea de a efectua un nou test (propunere de testare).
Noile informații ar putea apărea ca urmare a evaluării dosarului și substanței,
modificărilor specifice solicitantului înregistrării, cum ar fi o nouă utilizare
identificată, actualizarea intervalului cantitativ sau modificarea Regulamentului în
sine (cerință nouă).
Evaluarea dosarului de înregistrare de către ECHA (verificarea conformității sau
evaluarea unei propuneri de testare) sau evaluarea substanței de către autoritatea
competentă dintr-un stat membru poate declanșa noi cerințe (de exemplu generarea
de noi date) care ar trebui analizate de solicitanții înregistrării substanței, și ar
conduce la o cerere de prezentare a unor informații suplimentare. Drept consecință,
va fi nevoie de un acord privind generarea și/ schimbul de date și partajarea costurilor
și va duce la o actualizare a transmiterii în comun. Prin urmare, schimbul de date nu
se aplică numai studiilor „existente”, ci și studiilor care vor fi necesare pentru a se
asigura că înregistrarea este și rămâne compatibilă cu Regulamentul REACH. În
conformitate cu Regulamentului de punere în aplicare [articolul 4 alineatul (2)] cosolicitanții înregistrării vor ține cont în modul de împărțire a costurilor de un mecanism
de împărțire a costurilor rezultat dintr-o decizie de evaluare a substanței (vezi
capitolul 5). De asemenea, în conformitate cu același regulamentul, co-solicitanții
trebuie să aibă în vedere posibilitatea de acoperire în viitor a costurilor privind
cerințele de informații suplimentare pentru substanța respectivă, altele decât cele
rezultate dintr-o potențială decizie de evaluare a substanței (de exemplu o potențială
decizie de evaluare a dosarului).
În cele din urmă, chiar și după 1 iunie 2018, datele generate și transmise de
solicitanții înregistrării pot fi protejate în continuare de utilizarea neautorizată a altor
solicitanți potențiali ai înregistrării în conformitate cu regula de 12 ani menționată în
articolul 25 alineatul (3) din REACH. În plus, un solicitant ulterior al înregistrării poate
dori să utilizeze informațiile prezentate în scopul înregistrării după 1 iunie 2018.
Conform articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare, costurile
întreprinse cu datele transmise în contextul nevoilor de înregistrare trebuie
documentate o perioadă de cel puțin 12 ani după ultima transmitere a studiului
(„regula de 12 ani” menționată mai anterior în document și în special la punctul
4.6.1).
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SCHIMBUL DE INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE
CU REGULILE DE CONCURENȚĂ
7.1.

Legislația privind concurența se aplică activităților
reglementate de REACH

Astfel cum se menționează explicit în Regulamentul REACH „prezentul Regulament nu
ar trebui să aducă atingere aplicării depline și complete a regulilor comunitare de
concurență.” (considerentul 48), regulile de concurență adoptate la nivelul Uniunii
Europene (denumite în continuare „reguli de concurență”), se pot aplica REACH și
tuturor activităților conexe, inclusiv schimbului de date.
Această secțiune privind regulile de concurență este menită să ajute actorii REACH
să evalueze compatibilitatea activităților lor cu schimbul de date și informații în
cadrul REACH.
În plus, regulile de concurență se pot aplica altor aspecte ale activităților conexe
Regulamentului REACH.
Schimbul de date și de informații se poate produce la diferite etape ale procesului
REACH. Acest capitol este limitat doar la cele mai frecvente tipuri de întrebări
relevante în acest sens. În plus, această secțiune se poate aplica oricărei forme de
cooperare pe care actorii pot decide să o adopte pentru a îndeplini obligațiile care le
revin conform REACH (vezi capitolul 8).

NB: Actorii REACH trebuie să se asigure permanent că activitățile sunt conforme cu
regulile de concurență, indiferent de forma de cooperare pe care o aleg.

7.2.

Legislația europeană privind concurența și articolele
101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE) pe scurt

Legislația europeană privind concurența nu intenționează să inhibe activitățile
legitime ale societăților. Obiectivul său este de a proteja concurența pe piață ca
mijloc de a spori bunăstarea consumatorului. Prin urmare, sunt interzise acorduri
între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici
concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și care au ca obiect sau
efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne
(articolele 101 și 102 din TFUE).
Orice acord care încalcă prevederile articolului 101 este nul și neexecutoriu. În plus,
în cazul unei anchete a Comisiei Europene sau a unei autorități naționale din
domeniul concurenței, întreprinderile care au avut un comportament care a încălcat
prevederile articolelor 101 și 102 riscă amenzi importante. O astfel de anchetă poate
fi inițiată fie de autoritatea competentă; în urma unei plângeri adresate de către un
terț, fie la o cerere de clemență adresată autorității competente din domeniul
concurenței referitor la acordul ilegal care ar dori să îi înceteze activitatea ilegală. Cel
mai flagrant exemplu de comportament ilegal care încalcă prevederile articolului 101
din TFUE ar fi crearea unui cartel între concurenți (care poate implica fixarea de
prețuri și/sau împărțirea pieței).
Articolul 102 din TFUE interzice întreprinderilor care dețin o poziție dominantă pe
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piață de a abuza acea poziție. În contextul specific al activităților de înregistrare în
conformitate cu prevederile Regulamentului REACH, aceste prevederi TFUE pot
acoperi o diversitate de comportamente și practici care fie ar duce în cele din urmă la
o coordonare explicită a prețului între concurenți, fie ar permite solicitantului
principal sau oricărui co-solicitant al înregistrării să obțină un anumit avantaj
competitiv asupra celorlalți co-solicitanți ai înregistrării sau concurenți. Un exemplu
de situație îngrijorătoare ar fi aceea în care un solicitant principal al înregistrării sau
un deținător de date care are și o poziție dominantă pe piața internă, impune un cost
disproporționat concurenților58.
Pentru mai multe informații privind problemele de concurență UE și întrebările
frecvente în contextul înregistrării în temeiul Regulamentului REACH, vă rugăm să
consultați documentul emis de Direcția Generală a comisiei pentru competiție,
Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri și
Direcția Generală de Mediu,
la:http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm.

7.3.

Schimbul de informații în temeiul Regulamentului
REACH și al legislației europene privind concurența

Regulamentul REACH impune schimbul de informații între societăți „în vederea
îmbunătățirii eficienței sistemului de înregistrare, a reducerii costurilor și a reducerii
testelor pe animalele vertebrate” (considerentul 33); menționează, de asemenea, că
SIEF-urile au drept obiectiv „facilitarea schimbului de informații privind substanțele
înregistrate” (considerentul 54).
În diferitele etape ale procesului de punere în aplicare, REACH prevede fluxuri
semnificative de informații între actori. Exemple:


pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu, în stadiul de
preînregistrare și pre-SIEF;



în cadrul SIEF (inclusiv pentru clasificare și etichetare);



în cursul solicitării de informații pentru substanțele care nu beneficiază de un
regim tranzitoriu și pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu
care nu au fost preînregistrate, pentru a evalua dacă o substanță a fost deja
înregistrată;



în contextul informațiilor care trebuie să fie schimbate între utilizatorii din aval
și furnizorii lor;



în contextul înregistrării în comun.

NB: Participanții trebuie să se asigure că schimburile lor nu depășesc ceea ce este
necesar în temeiul REACH, într-un mod care ar fi contrar legislației europene privind
concurența, după cum se explică mai jos.

În primul rând, participanții trebuie să evite orice activitate ilegală (de exemplu,
crearea de carteluri) atunci când se conformează REACH.

Faptul că solicitantul potențial al înregistrării consideră că prețul aplicat este mare nu demonstrează că
acesta este disproporționat în sensul jurisprudenței UE asupra articolului 102 din TFUE.
58
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În al doilea rând, participanții trebuie să limiteze sfera activității lor la ceea ce este
strict necesar în temeiul REACH pentru a evita crearea unor riscuri inutile de încălcare
a legislației europene privind concurența.
În al treilea rând, dacă participanții trebuie să facă schimb de informații care sunt
sensibile în conformitate cu legislația europeană privind concurența, atunci este
recomandabil să folosească măsuri de precauție pentru a preveni abaterile.

7.3.1. Evitarea utilizării defectuoase a schimbului de
informații în sensul Regulamentului REACH
pentru a desfășura activități de cartel
Un cartel reprezintă o practică ilegală (reflectată sau nu într-un acord formal sau
informal) între concurenți care colaborează în vederea stabilirii prețurilor,
restrângerii capacităților lor de livrare sau de producție, precum și împărțirii piețelor
sau a consumatorilor și care protejează membrul cartelului de concurență.
Exemple de activități care trebuie să fie evitate între concurenți:


stabilirea prețurilor produselor sau condițiilor de vânzare;



limitarea producției, stabilirea cotelor de producție sau limitarea ofertei de
produse pe piețe;



divizarea pieței sau a surselor de aprovizionare, geografic sau pe clasa de
clienți;



limitarea sau controlarea investițiilor sau a evoluțiilor tehnice.

NB: Orice schimb de informații în cadrul REACH nu trebuie utilizat de actori pentru a
organiza sau acoperi funcționarea unui cartel.

7.3.2. Domeniul de activitate trebuie să fie limitat la
ceea ce este necesar în temeiul
Regulamentului REACH
Este important să se asigure că schimbul de informații în temeiul REACH este limitat
la ceea ce este necesar. Articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul REACH oferă
exemple de informații care nu trebuie să facă obiectul unui schimb: „Solicitanții
înregistrării se abțin de la schimbul de informații cu privire la comportamentul lor pe
piață, în special în ceea ce privește capacitățile de producție, volumul de vânzări sau
de producție, volumul importurilor sau cotele de piață”.
Exemple de informații confidențiale care nu trebuie schimbate în temeiul
Regulamentului REACH:


prețurile individuale ale unor societăți, schimbările de preț, condițiile de
vânzare, politicile tarifare industriale, nivelurile de preț, mecanismul de
diferențiere a prețurilor, procentajele cu care prețurile de vânzare depășesc
costurile, reducerile, alocații, condițiile de credit etc.;



costurile de producție sau distribuție etc.;



cifrele pe societate pentru sursele costurilor de aprovizionare, pentru
producție, stocuri, vânzări etc.;
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informații referitoare la planurile de viitor ale societăților privind tehnologia,
investițiile, proiectarea, producția, distribuția sau comercializarea unor produse
specifice, inclusiv teritorii sau clienți propuși;



chestiuni care au legătură cu furnizorii sau clienți individuali, în special în
privința oricărei acțiuni care ar putea avea ca efect excluderea lor de pe piață.

De asemenea, participanții trebuie să se abțină de la schimbul de informații tehnice
în cazul în care acest schimb nu este necesar conform REACH și mai ales dacă acest
schimb de informații poate oferi concurenților capacitatea de a identifica informațiile
individuale ale societății și de a-și alinia comportamentul de piață.

NB: Participanții trebuie să limiteze domeniul de aplicare a schimbului de informații
strict la ceea ce este necesar pentru activitățile desfășurat în temeiul Regulamentului
REACH.

7.3.3. Tipul de informații care pot face obiectul unui
schimb prudent de date
Chiar dacă majoritatea informațiilor care trebuie schimbate în temeiul REACH sunt
susceptibile de a fi problematică în legislația europeană privind concurența (deoarece
aceste informații sunt în cea mai mare măsură pur științifice sau tehnice și nu pot
permite concurenților să își alinieze comportamentul de piață), există cazuri în care
participanții trebuie să fie foarte atenți.
În special, participanții pot fi provocați pentru schimbul de informații privind
producția individuală, importul sau volumul vânzărilor. De exemplu, în contextul unei
ESC/RSC comun, participanții pot dori să știe volumul total de substanțe produse sau
importate prin schimbul de informații pe volume individuale, în scopul de a evalua
impactul global asupra mediului. De asemenea, participanții pot dori să împartă
costurile legate de REACH pe baza producției lor individuale sau a volumului
vânzărilor. În plus, dacă un unic reprezentant, care trebuie să actualizeze anumite
informații cum ar fi cantitățile importate, reprezintă mai mulți producători din afara
UE ai unei substanțe, acești producători pot fi provocați să facă schimb între ei de
informații privind volumul individual prin intermediul reprezentantului lor unic.
Mai jos sunt prezentate câteva sfaturi privind modul de a evita riscul ca schimbul
acestor informații privind volumul, în măsura în care este relevant în temeiul REACH,
constituie o încălcare a articolului 101 din TFUE.
7.3.3.1.
Trimiteri la intervale mai degrabă decât la cifre
individuale, acolo unde este fezabil
Regulamentul REACH menționează că „cerințele pentru producerea informațiilor
privind substanțele ar trebui structurate în funcție de cantitățile în care sunt produse
sau importate substanțele respective, deoarece aceste cantități furnizează indicații
cu privire la riscul de expunere a omului și a mediului la substanțele în cauză și ar
trebui să fie descrise în detaliu” (considerentul 34), astfel indicând utilizarea benzilor
de tonaj.

NB: Participanții trebuie să se refere la intervalul cantitativ respectiv definit în
temeiul REACH și să se abțină de la schimbul cifrelor individuale sau mai detaliate
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referitoare la volum.

7.3.3.2.
Utilizarea unor măsuri de precauție în cazul în care
informațiile sensibile individuale trebuie, totuși, să
facă obiectul unui schimb
Dacă, în anumite situații, participanții trebuie să utilizeze fie cifre individuale sau
cifre agregate (de exemplu, cu ocazia efectuării ESC/RSC), fie cifre individuale care
pot fi identificabile într-un alt mod se recomandă utilizarea unui terț independent
(„administrator”).
Cine ar putea fi administratorul? O persoană fizică sau juridică care nu are o legătură
directă sau indirectă cu un producător/importator sau cu reprezentanții acestora.
Acest administrator poate fi de exemplu un consultant, o firmă de avocatură, un
laborator, o organizație europeană/internațională etc. Administratorul nu va
reprezenta niciun participant, deoarece trebuie să fie independent, și poate fi angajat
de membrii transmiterii în comun, de exemplu pentru a-i ajuta la anumite activități.
Este recomandabil ca administratorul să semneze un acord de confidențialitate care
va asigura că acesta se angajează să nu utilizeze în mod abuziv informațiile sensibile
pe care le primește (adică să nu le dezvăluie societăților participante sau oricui
altcineva).
Următoarele activități pot fi facilitate de un administrator în scopul legislației privind
concurența:
producerea de cifre anonime agregate: atunci când participanții la REACH trebuie să
se refere la agregate de cifre individuale sensibile, administratorul le va cere
participanților să aducă o contribuție individuală. Contribuția va fi comparată,
verificată și cumulată într-un compozit retur care nu dă posibilitatea de deducere a
cifrelor individuale (de exemplu, prin asigurarea că va exista un minimum de trei
intrări reale). În plus, nu trebuie să aibă loc nicio discuție comună între acest
administrator și alți participanții în legătură cu cifrele anonime sau agregate.
Întrebările trebuie să fie adresate individual, între fiecare participant și administrator,
care nu trebuie să divulge alte date în timpul acestor discuții.
Calcularea alocării costurilor pe baza cifrelor individuale pentru împărțirea costurilor:
În cazul în care participanții decid că împărțirea costurilor trebuie să se bazeze,
integral sau parțial, pe cifrele lor individuale (de exemplu, pe volumele de vânzări sau
de producție) sau în cazul în care cifrele individuale pot fi identificate, administratorul
va solicita fiecărui participant să ofere informațiile confidențiale individuale relevante.
Ulterior, acesta va trimite fiecărui participant o factură corespunzătoare valorii lor
specifice. Numai societatea care primește ar vedea cota lor din suma totală care
trebuie plătită.
Societățile trebuie să trimită informațiile individuale sensibile autorităților, fără a le
transmite altor participanți: administratorul ar produce o versiune publică a aceluiași
document pentru participanți sau public, care nu conține informații sensibile.

7.4.

Prețurile disproporționate

În funcție de circumstanțe (de exemplu cota mare de piață, caracteristicile pieței),
co-solicitanții înregistrării cu un rol mai proeminent (de exemplu solicitantul principal
al înregistrării, membrii consorțiului) pot fi considerați ca fiind într-o poziție
dominantă, de exemplu în ceea ce privește prevederea LoA (scrisorii de acces)
referitoare la o anumită substanță. Acest lucru nu este ilegal în sine, dar se aplică
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prevederile articolului 102 din TFUE, o întreprindere care deține o poziție are o
responsabilitate specială de a nu permite ca comportamentul său să afecteze
concurența pe piața internă. Conceptul de abuz este unul obiectiv și nu trebuie
demonstrată greșeala sau intenția subiectivă din partea întreprinderii dominante de a
face abuz de poziția sa.
Dacă o întreprindere dominantă practică prețuri disproporționate pentru inputuri
esențiale precum LoA (scrisoarea de acces), acest lucru ar putea fi considerat abuziv
în sensul articolului 102 din TFUE. Pentru ca prețurile să fie considerate
disproporționate, (i) diferența dintre costurile întreprinse în mod real de solicitantul
principal al înregistrării și prețurile percepute în mod real pentru LoA trebuie să fie
disproporționată; și (ii) prețul trebuie să fie ori incorect în sine, ori incorect în
comparație cu prețurile aplicate în cazul LoA comparabile (testul 59United Brands).
Faptul că solicitantul potențial al înregistrării consideră că prețul aplicat este mare nu
demonstrează că acesta este disproporționat în sensul jurisprudenței UE asupra
Articolului 102 TFUE. Prețurile disproporționate pentru LoA pot duce în cele din urmă
la excluderea concurenților mici (sechestru) sau pot descuraja noii actori pe piața
relevantă.

7.5.

Recomandări pentru participanții la REACH în
contextul unei colaborări

Respectarea
concurenței

Înregistrarea
datelor

Înainte de a intra într-un schimb de informații în cadrul REACH,
asigurați-vă că ați citit și înțeles acest ghid și că îl veți aplica.
În caz de dubii sau întrebări, vă rugăm să solicitați consiliere (de
exemplu, de la un consultant juridic).
Pregătiți agende și procese-verbale pentru conferințele telefonice
sau întâlnirile care reflectă cu exactitate problemele și discuțiile
purtate între participanți.
Limitați-vă discuții sau reuniunile la ordinea de zi transmisă.

Vigilență

Protestați împotriva oricărei activități sau discuții
necorespunzătoare (dacă aceasta are loc în timpul reuniunilor,
conferințelor telefonice, evenimentelor sociale, sau atunci când se
lucrează prin mijloace electronice, de exemplu folosind un intranet
dedicat). Cereți oprirea acestora. Disociați-vă și exprimați-vă
poziția în mod clar în scris, inclusiv în procesul-verbal.

NB: Această secțiune nu intenționează să înlocuiască dispozițiile de drept aplicabile
concurenței, acestea au fost interpretate de instanțele europene și aplicate de către
Comisia Europeană și de autoritățile naționale de concurență. Acest ghid este menit
doar să permită participanților la REACH să facă o evaluare preliminară a conduitei
lor în conformitate cu legislația europeană privind concurența.
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Acest ghid este conceput într-un mod generic și, astfel, nu acoperă și nu poate
acoperi toate scenariile diferite care pot decurge din obligațiile privind schimbul de
date prevăzute de Regulamentul REACH. În caz de incertitudine, recomandare ECHA
ar fi să se caute consiliere juridică la un avocat specializat în concurență.

7.6.

Măsuri corective pentru raportarea practicilor
anticoncurențiale

În ceea ce privește aplicarea politicilor în domeniul concurenței, legislația națională și
legislația UE operează în paralel. Dacă practicile în discuție au un efect asupra
comerțului UE, se vor aplica regulile de concurență UE 60.
Comisia Europeană, Autoritățile de Concurență Națională și instanțele naționale sunt
toate împuternicite să aplice regulile de concurență UE. Principalele reguli de
procedură, inclusiv cele privind atribuirea cazurilor între Comisie și Autoritățile de
Concurență Națională, sunt stabilite în Regulamentul Consiliului nr. 1/203261.
Dacă, având în vedere aceste norme de procedură, reiese că Comisia Europeană este
în măsură să acționeze, se poate depune o sesizare. O explicație se găsește la
adresa: http://ec.europa.eu/competition/contacts/antitrust_mail.html
Trebuie observat că, spre deosebire de instanțele naționale, Comisia Europeană nu
are puterea de a acorda daune interese societăților care sunt victime ale încălcării
regulilor de concurență.
Pentru mai multe detalii privind interzicerea comportamentelor antitrust, vă rugăm
să consultați pagina relevantă a Comisiei Europene – Direcția Generală Concurență,
la linkul următor: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

8.

FORME DE COOPERARE

După cum s-a descris mai sus, solicitanții potențiali ai înregistrării sunt liberi să se
organizeze pentru a îndeplini (1) obiectivele SIEF (schimbul de date și clasificarea și
etichetarea) și (2) transmiterea în comun a datelor (atât pentru substanțele
etapizate, cât și pentru substanțele neetapizate), după cum cred de cuviință. Întradevăr, un SIEF în sine nu are nicio formă juridică prescrisă. De asemenea,
Regulamentul REACH nu definește modul în care membrii SIEF trebuie să coopereze
pentru a-și îndeplini obligațiile, nici nu reglementează formele posibile de cooperare
între aceștia pentru SIEF sau în alte scopuri.

8.1.

Forme posibile de cooperare

Există mai multe forme de cooperare pe care societățile le pot alege pentru a-și
organiza cooperarea în temeiul Regulamentului REACH. Formele de cooperare pot
varia de la moduri de cooperare lejere (de exemplu, instrumente pentru a comunica
cu toți membrii unei transmiteri în comun) la modele mai structurate și obligatorii
(de exemplu, consorții create prin contracte). Alte exemple de forme de cooperare
pot fi luate în considerare - de exemplu:


un producător oferă un set complet de date altor producători dintr-un SIEF
care sunt invitați să facă schimb de acest set de date prin intermediul unei

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul Comisiei privind efectele asupra
conceptului de comerț cuprinse în articolele 81 și 82 din Tratat, MO C 101 din 27.04.2004.
60

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a regulilor
de competiție prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratat MO L 1, 04.01.2003, p.1-25.
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scrisori simple de acces;


sarcinile pot fi împărțite egal între toți membrii SIEF;



membrii SIEF pot decide ca un membru SIEF sau un grup mai mic de membri
SIEF să preia rolul principal;



Membrii SIEF pot decide să angajeze un consultant care să gestioneze SIEF-ul
și să îi ajute la pregătirea înregistrării comune;



Se pot alege și abordări combinate. De exemplu, un membru SIEF ar putea
să-și asume răspunderea pentru aspectele administrative sau de
administrare, iar consultantul să aibă responsabilități și sarcini legate de
aspectele mai tehnice sau mai științifice.

Unele asociații de profil au deja grupuri, administratori sau consorții REACH specifice
pentru substanțe care ar putea fi înrudite sau similare. Acestea pot fi dispuse să
adauge substanțe noi la domeniul lor de aplicare sau pot oferi ocazia de extrapolare
a datelor. Primul pas este să-i contactați pentru discuții despre caracterul identic al
substanțelor62.
Se prezintă frecvent ideea că „consorțiul” trebuie să fie format (sau că acordurile de
consorțiu trebuie semnate) pentru a organiza schimbul de date și transmiterea în
comun a datelor. Acest lucru nu este valabil aici. Nu este obligatoriu să formați sau
să fiți parte a unui consorțiu, chiar dacă în anumite cazuri (unii) solicitanți ai
înregistrării pot fi de acord cu nevoia de a forma unul. Formarea consorțiului nu
înlocuiește un SIEF. Participarea într-un SIEF este obligatorie, în timp ce apartenența
la un consorțiu este absolut voluntară.
Chiar dacă REACH nu prevede în mod legal necesitatea folosirii unui „acord de
consorțiu” integral, nici folosirea unui alt acord formal, scris de cooperare (de
exemplu acord SIEF63), este recomandabil ca, indiferent de forma de cooperare
aleasă, părțile să hotărască în scris (acest lucru se poate realiza prin intermediul
unui contract, dar chiar și prin email) cu privire la regulile principale legate de
schimbul de date, referitor la dreptul de proprietate asupra studiilor dezvoltate în
comun și la împărțirea costurilor. Chiar și în cazurile în care se creează un consorțiu
(sau orice altă formă de cooperare), nu este obligatoriu ca toți solicitanții existenți
sau potențiali ai înregistrării să facă parte din el. Solicitanții înregistrării pot decide
să-și îndeplinească obligațiile legate de schimbul de date fără să facă parte în mod
oficial dintr-un consorțiu. Solicitanții înregistrării au în orice caz obligația de a ajunge
la un acord pentru a face schimbul de date esențiale indiferent de participarea lor la
o anumită formă de cooperare.
În anumite situații, un acord de consorțiu, care poate acoperi potențial una sau mai
multe substanțe, sau un acord de cooperare mai puțin formal, ar putea fi stabilit
între membrii de bază și membrii principali ai SIEF, implicați activ în pregătire

Datele de contact ale asociațiilor de profil care sunt acreditate de ECHA ca organizații ale părților
interesate sunt disponibile pe site-ul ECHA. http://echa.europa.eu/about-us/partners-andnetworks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations.
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În timp ce acordul SIEF este opțional, un acord oficial privind schimbul de date este obligatoriu și
trebuie să includă cel puțin informații despre criteriile de stabilire a caracterului identic al substanțelor,
conținutul dosarului științific (proprietățile intrinsece ale substanței), metoda de calcul folosită pentru
împărțirea costurilor și informații privind sistemul de rambursare și costurile viitoare.
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transmiterii în comun. În aceste cazuri membrii noi sau alții decât cei de bază vor
încheia acorduri speciale cu consorțiul sau cu „echipa de conducere a SIEF” pentru ași îndeplini obligațiile legate de schimbul de date.
În practică, s-ar putea stabili o rețea potențial largă de acorduri bilaterale în cadrul
aceluiași SIEF, între SIEF-uri diferite sau cu deținătorii externi de date pentru
acordarea și clarificarea drepturilor de proprietate, de a face trimitere și de acces la
date. Se recomandă centralizarea schimbului de date cu părțile care nu fac parte din
SIEF. Dacă un SIEF trebuie să folosească date care nu sunt deținute de un membru
SIEF, este nevoie de un acord din partea proprietarului datelor. Acest acord poate fi
o scrisoare de acces specifică sau o licență de utilizare. Rețineți că acest acord este
diferit de acordul privind schimbul de date între membrii SIEF-ului. Se recomandă ca
acest acord să fie valabil pentru toți co-solicitanții înregistrării, inclusiv pentru cei
viitori. Astfel, co-solicitanții înregistrării vor putea să folosească datele fără a fi
nevoiți să negocieze individual accesul la ele.

8.2.

Ce este un consorțiu?

În sensul prezentului document, termenul „consorțiu” va fi utilizat pentru a se referi
la un tip mai organizat și formal de cooperare între părți, implicând fie un acord
semnat sau adoptarea regulilor de exploatare, fie o referință la un set convenit de
reguli generale.
Ceea ce este important, SIEF-urile și consorțiile sunt două concepte diferite și trebuie
să fie clar diferențiate. Un SIEF regrupează toți solicitanții preînregistrării aceleiași
substanțe (și alți deținători de date, dacă este relevant) și participarea la un SIEF
este obligatorie pentru participanții la SIEF în temeiul REACH. Cu toate acestea,
consorțiul este voluntar și este posibil să nu regrupeze neapărat membrii unui
anumit SIEF, dar îi poate regrupa numai pe unii dintre aceștia sau pe membrii mai
multor SIEF-uri.
Participanții la REACH pot decide să creeze un consorțiu în orice stadiu al procesului
REACH, de exemplu înainte de preînregistrare, pentru a facilita procesul de verificare
a identității și similarității unei substanțe în vederea formării unui SIEF, precum și
după aceea.
Atunci când a fost format un SIEF, membrii acelui SIEF care trebuie să îndeplinească
obligațiile în sensul Regulamentului REACH trebuie neapărat să coopereze pentru a
realiza acest obiectiv. Mediatorul, sau orice alt membru al unui SIEF și al forumului
virtual conex a acestuia, poate propune celorlalți un mijloc de colaborare prin„
cooperare formală” și semnarea unui acord de consorțiu, sau prin adoptarea unor
norme comune. Această propunere și formă aleasă de cooperare ar putea fi realizată
de membrii SIEF pe cont propriu, sau prin solicitarea de servicii și asistență din
partea unei terțe părți, cum ar fi o asociație comercială, o asociație sectorială, un
consultant, o firmă de avocatură sau orice alt furnizor de servicii.
Prin semnarea acordului de consorțiu, sau prin acceptarea normelor de exploatare a
SIEF printr-o decizie într-o reuniune, sau prin luarea deciziei de a se referi la un set
comun de norme convenite (menționate în continuare doar ca „acord”), participanții
la acord vor „crea un consorțiu” de facto. Nu este nevoie de alte formalități
suplimentare. trebuie notat că, atunci când este creat un consorțiu de o asociație
comercială sau de o firmă de avocatură, aceasta nu trebuie să fie confundată cu
respectivul organism, și trebuie să fie identificată distinct de acesta.
De asemenea, unele societăți pot fi deja organizate prin existența, de exemplu, a
unui grup de sector sau a unui consorțiu care pregătește lucrările pentru REACH. În
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acest caz, ele pot decide fie să continue cooperarea lor în aceeași structură, fie să
creeze o nouă structură paralelă, fie să aibă orice alt model pentru cooperare.

NB: Durata de viață a unui SIEF poate implica unul sau mai multe model(e) de
cooperare, dar acestea trebuie să fie considerate doar ca facilitare. Formarea
consorțiului nu aduce sfârșitul SIEF. SIEF continuă să existe cel puțin până la 31 mai
2018 astfel cum se prevede în Regulamentul REACH. De asemenea, un consorțiu
poate continua și după ce se termină SIEF.

8.3.

Exemple de cooperare

Cooperarea prin consorții pentru a atinge eficacitatea SIEF, după formarea acestuia,
poate lua forme diferite.
Câteva exemple sunt oferite mai jos:
Exemplul 0:
SIEF funcționează fără consorțiu: după acordul privind identificarea substanței,
solicitantul principal al înregistrării și deținătorii principali de date se organizează fără
a crea un consorțiu.
Se pot stabili acorduri bilaterale între solicitantul principal al înregistrării (sau „o
echipă de conducere a SIEF” - vezi, de asemenea, exemplul 9) și fiecare co-solicitant
al înregistrării, pentru reglementarea drepturilor de a face trimitere la datele din
transmiterea în comun.
Exemplul 1:
Societățile care s-au preînregistrat decid să coopereze printr-un consorțiu de discuții
asupra identității și caracterului identic al substanței. După formarea SIEF, ei pot
decide să continue activitatea cu același consorțiu (este posibil să fie nevoie de unele
modificări ale acestuia, dacă este cazul, de exemplu în ceea ce privește compoziția).
După semnarea acordului de consorțiu, acesta este creat.

Preînregistrare
Cs
(Consorțiu)

SIEF

Preînregistrare

Exemplul 2:
Societățile care au efectuat o preînregistrare decid să coopereze pentru discuția cu
privire la controlul identității și caracterului identic al substanței, dar nu prin crearea
imediată a unui consorțiu. Mai întâi se întâlnesc și semnează un acord pre-consorțiu
care include clauze corespunzătoare de confidențialitate. După crearea SIEF-ului,
aceștia decid să înființeze un consorțiu.
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Preînregistrare

Se formează SIEF

SIEF

CS

Exemplul 3:
Membrii SIEF decid să formeze un consorțiu unic.

SIEF

CS (Consorțiu)

Exemplul 4:
Membrii SIEF pot decide să constituie două sau mai multe consorții și să stabilească
modul de cooperare pentru schimbul de date între aceste consorții (de exemplu,
dacă se prevăd o clasificare și etichetare diferite pentru o substanță cu același
identificator numeric). Societățile din ambele consorții sunt obligate să coopereze
pentru a îndeplini obligațiile privind schimbul de date și înregistrarea în comun în
temeiul Regulamentului REACH.

SIEF

Cs

Cs

Exemplul 5:
O societate sau un grup de societăți (membre ale SIEF) decide (decid) să rămână în
afara unui consorțiu. Într-un astfel de scenariu, societățile care nu aparțin
consorțiilor și societățile care aparțin consorțiilor trebuie să coopereze în ceea ce
privește schimbul de date și transmiterea în comun (în interiorul unui SIEF se aplică
principiile privind schimbul de date descrise mai sus).
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SIEF

o
întreprindere

Cs

Exemplul 6:
Producătorii și importatorii care sunt membri ai unui SIEF decid să formeze un
consorțiu. De asemenea, deținătorii de date (DD) decid să formeze un consorțiu în
vederea unei cooperări reciproce și cu consorțiul.

SIEF

Cs

Consorțiu de
deținători de
date (DD)

Exemplul 7:
Două SIEF-uri – cu trei consorții decid să coopereze în scopuri specifice, de exemplu
în scopul extrapolării.

SIEF

SIEF

Cs

Cs

Cs

Exemplul 8:
Poate fi creat, de asemenea, un consorțiu major (de exemplu, pentru o familie de
substanțe) pentru ca societățile să participe la mai multe SIEF-uri diferite.
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CS (Consorțiu)

SIEF

SIEF

SIEF

SIEF

Exemplul 9:
Membrii SIEF pot decide să utilizeze strategii diferite, altele decât înființarea de
consorții. În urma preînregistrării și identificării membrilor SIEF și a nivelului de
implicare a acestora, câțiva participanți s-au oferit voluntar să colaboreze cu
solicitantul principal la pregătirea dosarului în numele SIEF. SIEF este informat și
este de acord să le acorde permisiunea de a lua decizii și de a aloca resursele.
Aceștia se angajează să monitorizeze și să transmită rapoarte privind progresul și
rezultatele cu privire la pregătirea și depunerea dosarului de înregistrare. De
asemenea, se vor ocupa de chestiuni generale legate de conducerea SIEF. Aceste
societăți formează ceea ce poate fi numită o „echipă de conducere a SIEF” (EC SIEF)
fără niciun acord de consorțiu oficial. Numărul limitat de membri al acestei echipe de
conducere (de exemplu, 4-5) face această alegere mai eficientă decât crearea unui
consorțiu. În cazuri extreme, echipa de conducere a SIEF poate fi alcătuită doar
dintr-un singur membru.
Se recomandă totuși niște aranjamente contractuale de bază între membrii echipei
de conducere a SIEF prin intermediul unui contract simplificat.

SIEF

SIEF
ET/LT

Societatea A

Societatea C

Societatea B

8.4.


Elemente de cooperare care pot fi incluse în
activitățile unui consorțiu

conducerea sau documentarea verificării identității substanței;
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desemnarea în cadrul unui SIEF a mediatorului sau solicitantului principal al
înregistrării (în cazurile în care consorțiul grupează toți membrii SIEF);



organizarea cooperării și, astfel, a consorțiului;



analiza datelor (date existente, date lipsă, noi date care trebuie să fie
dezvoltate);



definirea datelor care urmează să facă obiectul unui schimb;



facilitarea schimbului de date și coordonarea;



valorizarea datelor, evaluarea datelor (inclusiv identificarea, accesul la date și
colectarea);



facilitarea extrapolării între SIEF-uri;



organizarea pentru a păstra confidențialitatea informațiilor și datelor
comerciale;



împărțirea costurilor;



dreptul de proprietate asupra datelor;



pregătirea unei scrisori de acces la date pentru participanții din afara
consorțiului;



răspundere;



Clasificare și etichetare.



transmiterea în comun a datelor: înregistrarea în comun și menținerea
SIEF/transmiterii în comun /consorțiului chiar după înregistrarea comună –
dosarul în comun trebuie să fie urmărit până la înregistrarea/evaluarea finală,
inclusiv până la interacțiunea cu ECHA.

De asemenea, părțile pot decide să formeze un consorțiu fie doar pentru a realiza
împreună anumite activități înainte de SIEF-uri, fie pentru a realiza cele două
obiective ale SIEF64, fie pentru a menține consorțiul respectiv pe toată durata SIEFului, conform Regulamentului REACH, fie chiar pentru a menține consorțiul dincolo
de această perioadă, în cazul în care, de exemplu, trebuie să răspundă colectiv unor
solicitări de informații privind substanțele lor.

8.5.

Categorii de participanți la un consorțiu

După cum s-a menționat anterior, nu există nicio nevoie ca membrii unui consorțiu
în sensul SIEF să coincidă exact cu membrii unui SIEF. Următoarele categorii de
participanții pot fi considerate a fi membrii unui acord de consorțiu/acord de
cooperare (această listă nu este exhaustivă):
(A)

64

categorii care decurg strict dintr-un SIEF:
•

producător(i);

•

importator(i);

A se vedea secțiunea 3.2.2.
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(B)

Ghid privind schimbul de date
Versiunea 3.1 – ianuarie 2017

•

reprezentant (reprezentanți) unic(i);

•

deținătorul (deținătorii) de date: de exemplu laboratoare, organizații,
consultanți, asociații comerciale/industriale sau utilizator(i) din aval dacă
au informații relevante, de exemplu date de studiu și date de expunere.

alte categorii pot fi luate în considerare, cum ar fi:
•

utilizator(i) din aval, în alte cazuri decât cele menționate la(A);

•

terțe părți care furnizează servicii și asistență unui consorțiu cum ar fi
asociațiile comerciale/industriale, asociațiile sectoriale, furnizorii de
servicii și firmele de avocatură;

•

producător(i) din afara UE care, de asemenea, sunt dispuși să participe în
mod direct, și nu numai prin intermediul reprezentantului lor unic, deși nu
au dreptul de a se înregistra direct;

•

producători și importatori potențiali care, în conformitate cu articolul 28
alineatul (6), sunt considerați, în sensul Regulamentului REACH,
solicitanți potențiali ai înregistrării.

Diferitele categorii de membri cu drepturi și obligații diferite legate de aceste
categorii pot fi desemnate și incluse în acordul de consorțiu. De exemplu:
•

membri titulari;

•

membri asociați;

•

observatori (indiferent dacă sunt părți terțe).

8.6.

Clauze tipice care pot fi incluse într-un acord de
consorțiu

Următoarea listă de clauze este considerată ca o listă neexhaustivă:

1. Informații generale

Identitatea fiecărei părți
Date de contact
Preambulul: inclusiv o trimitere la Regulamentul REACH și o
declarație de intenție pentru a explica scopul general al
consorțiului
Domeniul de aplicare a cooperării: substanța (substanțele) în
legătură cu care vor coopera părțile. Pot include, de
asemenea, criteriile selectate pentru a conveni asupra
identificării substanței (substanțelor)
Obiectul acordului: lista elementelor de cooperare sau a
sarcinilor pe marginea cărora au decis să lucreze părțile
Definiții: trimitere generală la definițiile incluse în
Regulamentul REACH (articolul 3) și la definiții suplimentare,
dacă este cazul
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Durata
Identitatea unei terțe părți independente: dacă părțile aleg să
beneficieze în gestionarea consorțiului lor de asistență din
partea unei firme de avocatură, furnizor de servicii, asociații
sectoriale sau comerciale
2. Membrii

Categorii de membrii: definiție, drepturi și obligații ale fiecărei
categorii. Reguli privind membrii: admiterea, revocarea,
concedierea membrilor
Variații în componență: membru care se înregistrează
târziu/membru care se retrage înainte de termen

3. Schimbul de date

Ghidul pentru schimbul de date
Criterii de valorizare a studiilor / rapoartelor de test. Criterii de
împărțire a costurilor
Dreptul de proprietate asupra datelor
Scrisoare de acces

4. Organizație

Comisii: (membri, participare, reguli de funcționare, cvorum,
votarea …) Limba de comunicare
Rolul mediatorului, dacă există
Rolul solicitantului principal al înregistrării, dacă există; Rolul
terței părți independente, dacă există

5. 5. Bugetul și
finanțele

Bugetul
Repartizarea – urmărirea înregistrării (membri suplimentari la
transmiterea în comun)
Exercițiu financiar
Facturarea și plățile, rambursarea
Taxe și alte costuri

6. Confidențialitate și
dreptul la informare

Clauza de confidențialitate
Cine are dreptul de acces la informații?
Măsurile aflate în vigoare în ceea ce privește schimbul de
informații confidențiale și sensibile
Sancțiuni în caz de încălcare

7. Răspunderi
8. Diverse

Înainte și după îndeplinirea obligațiilor în temeiul
Regulamentului REACH
Legislație aplicabilă
Rezolvarea controverselor / stabilirea sau alegerea jurisdicției.
Modificări ale acordului
Dizolvare

NB: Toate cele de mai sus se aplică în cazul solicitanților potențiali ai înregistrării
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atât a substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu (membrii SIEF) cât și a
celor care nu beneficiază de un regim tranzitoriu / substanțelor care beneficiază de
un regim tranzitoriu care nu sunt pre-înregistrate.
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9.

INFORMAȚII COMERCIALE CONFIDENȚIALE
(ICC)

Regulamentul REACH impune societăților să facă schimb de informații și date pentru
a evita duplicarea testărilor. Cu toate acestea, unele din aceste informații, sau date,
pot fi considerate de societăți drept informații comerciale confidențiale (ICC) și
trebuie să fie „protejate”. Apartenența anumitor informații la categoria ICC trebuie
stabilită în fiecare caz.

NB: Este important să nu confundați chestiunile legate de ICC cu regulile de
concurență (vezi capitolul 7 de mai sus), care se referă la situații în care schimbul de
informații este de natură să conducă la denaturarea concurenței.

9.1.

Ce sunt informațiile comerciale confidențiale?

Informațiile comerciale confidențiale (ICC) reprezintă unul dintre activele valoroase
ale societăților. Este posibil să fie nevoie de măsuri pentru a proteja aceste active.
Multe țări dețin definiții comparabile, deși ușor diferite ale ICC. De exemplu, articolul
39 alineatul (2) din Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind
aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS),
definește ICC după cum urmează:
a.

să fie secrete în sensul că, în totalitatea lor sau în configurația sau asamblarea
exactă a elementelor lor, ele nu sunt în general cunoscute de persoane
aparținând mediilor care se ocupă în mod normal de genul de informații în
cauză sau nu le sunt ușor accesibile;

b.

să aibă valoare comercială prin faptul că sunt secrete; și

c.

să fi făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în funcție de circumstanțe,
destinate să le păstreze secrete, din partea persoanei care le controlează în
mod licit.

9.2.

Există dispoziții specifice privind ICC în
Regulamentul REACH?

Trimiterile la conceptul ICC sunt făcute în mai multe articole din Regulamentul
REACH, care demonstrează că protecția acestor informații constituie un interes
legitim care poate avea nevoie de o anumită protecție.
Articolul 118 se referă la „accesul la informații” deținut de ECHA. Articolul 118
alineatul (2) se referă în mod specific la informații a căror dezvăluire „se consideră în
mod normal că aduce atingere intereselor comerciale ale persoanei în cauză”. Aici
sunt incluse detalii privind compoziția integrală a unui preparat (amestec); utilizarea,
funcția sau aplicația exactă a unei substanțe sau a unui preparat; cantitatea exactă a
substanțelor sau a preparatelor; legăturile existente între un producător sau
importator și utilizatorul din aval.
Articolul 10 litera (a) punctul (xi) și articolul 119 alineatul (2) permit unei părți care
solicită o anumită informație să ceară tratament confidențial al acelei informații.
Partea care depune informațiile trebuie să prezinte o justificare (solicitare de
confidențialitate), care trebuie să fie aprobată de ECHA, solicitare referitoare la
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motivul pentru care publicarea acestor informații este potențial dăunătoare
intereselor lor comerciale sau ale oricărei alte părți implicate.
Articolul 11 alineatul (3) litera (b) și articolul 19 alineatul (2) litera (b) permite
solicitanților să „prezinte separat” informații față de transmiterea în comun de date
(doar pentru efecte individuale) „în cazul în care transmiterea în comun a
informațiilor ar avea ca rezultat divulgarea unor informații pe care le consideră
sensibile din punct de vedere comercial și care i-ar putea provoca un prejudiciu
comercial substanțial”.

9.3.

Protecția ICC în contextul preînregistrării întârziate

Informațiile care trebuie să fie prezentate ECHA în cazul preînregistrării (întârziate)
au fost făcute parțial publice începând cu 1 ianuarie 2009.
Într-adevăr, ECHA publică lista substanțelor preînregistrate care conțin numai
identificatorul substanței (numerele EINECS, numărul CAS sau alte identificatori
numerici) și primul termen de înregistrare avut în vedere. Prin urmare, această
publicare nu ridică nicio problemă de confidențialitate.
În cazul în care un solicitant potențial al înregistrării nu dorește să fie vizibil pentru
alți solicitanți potențiali, el are posibilitatea de a numi un reprezentant terț, în
conformitate cu articolul 4 din Regulamentul REACH. În acest caz, identitatea
reprezentantului terț este cea care va fi vizibilă pentru alți solicitanți potențiali.
Deținătorii de date pot desemna, de asemenea, o terță parte care să îi reprezinte în
relația acestora cu SIEF, în cazul în care doresc să își mențină identitatea
confidențială.
Societățile cu un număr de filiale în UE pot desemna una dintre societăți în calitate
de reprezentant terț. Aceasta va exclude situația ca informațiile privind ce substanță
este produsă de care filială să devină cunoscute altor solicitanți potențiali ai
înregistrării.

NB: Solicitanții potențiali ai înregistrării care doresc să își păstreze secretă
identitatea față de alți solicitanți potențiali trebuie să desemneze un reprezentant
terț la preînregistrare sau solicitare de informații prin intermediul REACH-IT. Dacă
trebuie păstrată confidențialitatea numelui, solicitarea de confidențialitate trebuie
făcută într-o etapă ulterioară înregistrării, și va fi evaluată de ECHA.

9.4.

Protecția ICC în timpul formării SIEF

După cum se menționează la capitolul 3 din acest ghid, înainte de formarea unui
SIEF, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să se asigure că produc sau importă
aceeași substanță în conformitate cu criteriile stabilite în Ghidul pentru identificarea
și denumirea substanțelor conform REACH și CLP, cu scopul de a stabili că pot trimite
un dosar de înregistrare comună. În unele cazuri, acest lucru poate necesita un
schimb de informații tehnice detaliate privind compoziția substanței, impuritățile
acesteia, și, eventual, privind procesul de producție. Acestea din urmă pot include
materiile prime utilizate, etapele de purificare etc.
În măsura în care aceste informații tehnice sunt luate în considerare, societățile care
dețin ICC pot lua măsuri de protecție a confidențialității, de exemplu prin:
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1. (1) încheierea de acorduri de confidențialitate care limitează accesul la
documente sau la alte informații specifice la anumite persoane desemnate,
sau departamente, de exemplu numai persoanele care lucrează într-o
secțiune de reglementare le este permis accesul la anumite informații.
Acest lucru se poate consolida utilizând alte acorduri personale de
confidențialitate.
2. (2) în plus față de (1), permițând accesul la anumite documente doar întro „sală de lectură” (unde copiatul nu este permis).
3. (3) în plus față de cele de mai sus, convenirea ca anumite documente să
fie analizate și / sau evaluate numai de către un expert terț (consultant
independent).
NB: Ca cerință minimă, solicitanții potențiali ai înregistrării care intenționează să
protejeze caracterul ICC al informațiilor privind identitatea substanței trebuie să
specifice altor membri SIEF că aceste informații sunt într-adevăr ICC și că, prin
urmare, sunt comunicate și pot fi utilizate numai pentru verificarea identității
substanței în temeiul REACH.

9.5.

Protecția ICC în SIEF/transmiterea în comun

Studiile științifice pe care societățile trebuie să le facă disponibile în temeiul REACH
în scopul înregistrării, în general, nu conțin informații care pot fi considerate ca ICC.
Cu toate acestea, în măsura în care respectarea dispozițiilor privind schimbul de date
și transmiterea în comun implică divulgarea unor ICC, părțile pot încheia un acord de
confidențialitate, pot publica versiuni neconfidențiale ale documentelor care conțin
ICC, sau pot numi un terț independent care să colecteze informațiile și să
pregătească dosarul de înregistrare.
Atunci când acest lucru nu este considerat suficient, solicitantul poate prezenta
separat informații pentru anumite efecte individuale și poate prezenta rezumate
detaliate ale studiilor, în dosarul său de membru, în scopul menținerii caracterului
confidențial al informațiilor sale. Cu toate acestea, partea care prezintă separat face
încă parte din transmiterea în comun și încă este legată de obligațiile privind
schimbul de date în temeiul REACH.

9.6.

Protecția ICC în cadrul depunerii dosarului de
înregistrare

La depunerea unui dosar de înregistrare la ECHA, în conformitate cu dispozițiile de la
articolul 119, solicitanții înregistrării trebuie să identifice informațiile pe care le
consideră confidențiale și pentru care solicită păstrarea confidențialității pe site-ul
Agenției.

NB: Informațiile care fac obiectul articolului 119 alineatul (1) din REACH nu pot fi
declarate ca fiind confidențiale și astfel de solicitări vor fi ignorate. Informațiile care
fac obiectul articolului 119 alineatul (1) vor fi întotdeauna făcute publice pe site-ul
ECHA, în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (e) din REACH.
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În conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi), solicitarea de a păstra anumite
informații confidențiale trebuie însoțită de o justificare a motivului pentru care
publicarea acestora ar putea fi dăunătoare.
Acesta se aplică la:


informațiilor care fac obiectul articolului 119 alineatul (2) din REACH;



informațiilor a căror confidențialitate a fost acordată anterior, în conformitate
cu Directiva 67/548/CEE - pentru acest lucru, notificatorii anteriori trebuie să
își actualizeze dosarul, indicând informațiile pe care doresc să le păstreze
confidențiale;



oricăror informații considerate confidențiale care nu sunt reglementate de
articolul 119 alineatele (1) și (2) din REACH: în acest caz, justificarea poate fi o
propoziție scurtă care se extinde pe tipul solicitării de confidențialitate – „ICC”
(„informații comerciale confidențiale”), „IP” („proprietate intelectuală”) sau „No
PA” (nedisponibile publicului) (de exemplu, în cazul RSC).

Pentru a asista solicitanții înregistrării, a fost pus la dispoziție un șablon standard de
justificare chiar în cadrul IUCLID. Observați de asemenea că în cazul solicitărilor de
confidențialitate pentru o denumire IUPAC (care nu au fost acordate anterior în
conformitate cu prevederile Directivei 67/548/CEE) trebuie oferită de asemenea o
denumire publică.
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Formularul de schimb de date

FORMULAR DE SCHIMB DE DATE
Denumirea entității
juridice
Persoană de contact
Date de contact
Identitatea
substanței
cantitatea de
substanță

Numărul
testului

Anexa
la
REACH

Coloana 1
Cerințe standard privind
informațiile

Scor

Scor
Klimisch
estimat

Disponibilitatea datelor

Raport
complet al
studiului
(societate
a mea
este
proprietar
ul)

Proprietăți fizico-chimice - tonaje între 1-10 tone pe an și 10-100 tone pe an
7.1

VII

Starea substanței la 20° și 101,3
kPa

Societatea
mea are
acces la
raportul
complet al
studiului

Trimitere
la datele
disponibil
e în
literatură

Limba în
care este
întocmit
raportul

Identitatea
substanței
pentru
extrapolare
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Numărul
testului

Anexa
la
REACH

Coloana 1
Cerințe standard privind
informațiile

7.2

VII

Punct de topire/de înghețare

7.3

VII

Punctul de fierbere

7.4

VII

Densitatea relativă

7.5

VII

Presiunea de vapori

7.6

VII

Tensiunea superficială

7.7

VII

Solubilitatea în apă

7.8

VII

Coeficientul de partiție noctanol/apă

7.9

VII

Temperatura de inflamabilitate

7.10

VII

Inflamabilitatea

7.11

VII

Proprietățile explozive

7.12

VII

Temperatura de autoaprindere

7.13

VII

Proprietăți oxidante

7.14

VII

Granulometria

Scor

Disponibilitatea datelor

Toxicitate pentru mamifere - tonaje între 1-10 tone pe an și 10-100 tone pe an (la 1-10 tone pean, a se vedea de asemenea
cerințele din anexa III)
8.1.

VII

Iritarea/corodarea pielii in vitro
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8.1.1

VIII

Iritarea pielii in vivo

8.2.

VII

Iritație oculară in vitro

8.2.1

VIII

Iritarea ochilor in vivo

8.3

VII

Sensibilizarea pielii

8.4.1.

VII

Studiul in vitro al mutațiilorgeneticesuferite
debacterii

8.4.2.

VIII

Studiucitogeneticin vitro peceluledemamiferesaustudiupe
micronucleuin vitro

8.4.3.

VIII

Studiu al mutațiilor genetice in vitro
pe celule de mamifere (dacă există rezultate
negative la 8.4.1 și 8.4.2)

8.4.

VIII

Teste de mutagenitate invivo(dacăexistărezultate
pozitive înoricare din testele in vitro)

8.5.1.

VII

Toxicitate acută pe cale orală

8.5.2.

VIII

Toxicitate acută prin inhalare

8.5.3.

VIII

Toxicitate acută pe cale cutanată

8.6.1.

VIII

Studiu de toxicitate în doze repetate pe
termen scurt (28 zile) pe cea mai
adecvată cale de administrare

8.7.1.

VIII

Depistarea toxicității pentru
reproducere/dezvoltare

8.8.1.

VIII

Evaluarea comportamentului toxicokinetic (pe baza informațiilor relevante
și disponibile)
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Ecotoxicitate/evoluție în mediul înconjurător - Tonaje între 1-10 tone pe an și 10-100 tone pe an (la 1-10 tone pe
an, a se vedea de asemenea cerințele Anexei III)
9.1.1.

VII

Testarea toxicității pe termen scurt la
vertebrate (de preferat Daphnia)

9.1.2.

VII

Studiu de inhibare a creșterii la plantele
acvatice (de preferat la alge)

9.1.3.

VIII

Testarea toxicității pe termen scurt la
pești

9.1.4.

VIII

Testarea inhibării respirației în nămol
activat

9.2.1.1.

VII

Biodegradabilitatea rapidă

9.2.2.1.

VIII

Hidroliza în funcție de pH și
identificarea produselor de
descompunere

9.3.1.

VIII

Depistarea adsorbției/desorbției

Proprietăți fizico-chimice - tonaje între 100-1000 tone pe an și > 1000 tone pe an (anumite teste necesită o propunere de
testare)
7.15

IX

Stabilitatea în solvenții organici și
identitatea produselor de
descompunere relevante

7.16

IX

Constantă de disociere

7.17

IX

Viscozitate

Toxicitate la mamifere - tonaje între 100-1000 tpa și > 1000 tpa (necesită o propunere de testare)
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8.6.2.

IX

Studiu de toxicitate sub-cronică (90
zile) pe cea mai adecvată rută de
administrare

8.6.3.

X

Studiu de toxicitate repetată pe
termen lung (≥ 12 luni) (determinat de
expunere/utilizare)

8.6.4

X

Studii suplimentare dacă există o
anumită problemă

8.7.2.

IX

Studiu de toxicitate asupra dezvoltării
pre-natale, primele specii (de preferat
la șobolan)

8.7.2.

X

Studiu de toxicitate asupra dezvoltării
pre-natale, a doua specie, iepuri (dacă
șobolanul a fost prima specie)

8.7.3.

IX - X

Studiu extins privind toxicitatea pentru
reproducere pe o generație

8.7.3.

IX - X

Studiu privind toxicitatea pentru
reproducere pe două generații (se
acceptă doar dacă a fost efectuat
înainte de martie 2015)

8.9.

X

Studiu de cancerigenitate (determinată
de expunere/utilizare)
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Alte studii (enumerate mai jos):

Ecotoxicitate / evoluție în mediul înconjurător - tonaje între 100-1000 tone pe an și > 1000 tone pe an (anumite
teste necesită o propunere de testare)
9.1.5.

IX

Teste de toxicitate pe termen lung la
nevertebrate (de preferat Daphnia)
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9.1.6.

IX

Testarea toxicității pe termen lung la
pești (se preferă teste de toxicitate în
primele etape de viață la pești)

9.2.1.2.

IX

Test de simulare a degradării finale în
apele de suprafață

9.2.1.3.

IX

Test de simulare în sol

9.2.1.4.

IX

Test de simulare în sediment

9.2.1.

X

Teste suplimentare de degradare
biotică

9.2.3.

IX

Identificarea produselor de
descompunere

9.3.2.

IX

Bioacumulare în specii acvatice (de
preferat la pești)

9.3.3.

IX

Informații suplimentare referitoare la
adsorbție/desorbție

9.3.4.

X

Informații suplimentare privind
evoluția și comportamentul în mediu

9.4.1.

IX

Toxicitate pe termen scurt pentru
nevertebrate

9.4.2.

IX

Efecte asupra microorganismelor din
sol

9.4.3.

IX

Toxicitatea pe termen scurt pentru
plante

9.4.4.

X

Testarea toxicității pe termen scurt pe
nevertebrate
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9.4.6.

X

Testarea toxicității pe termen lung
pentru plante

9.5.1

X

toxicitate pe termen lung la
organismele din sediment

9.6.1

X

Toxicitatea pe termen lung sau
toxicitatea pentru reproducere la
păsări
Alte studii (enumerate mai jos):

Date privind expunerea
Emisii în apă
Emisii în sol
Emisii în aer
Expunerea ocupațională în producție
Expunerea ocupațională în utilizare
Expunerea consumatorului
Scoaterea din uz
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Lista documentelor de referință menționate în
ghid

Documente de referință
menționate în ghid

Capitole și subiecte relevante în Ghidul pentru
schimbul de date
1.2.2 – Definiția statutului etapizat și neetapizat
3.1.1 – Obligațiile și rolul reprezentantului unic și
definiția persoanei juridice

Ghid pentru înregistrare

3.1.7 – Calcularea intervalului cantitativ

(http://echa.europa.eu/guida
nce-documents/guidance-onreach)

3.3.3.5 – Analiza cerințelor privind informațiile pentru
substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu
4.3. – Informații privind persoanele juridice care ar
putea solicita informații
4.7.2 – Analiza cerințelor de informații pentru
substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu

Manuale privind pregătirea
dosarelor REACH și CLP

Detalii tehnice privind pregătirea dosarelor pentru
diferite scopuri REACH și CLP.

(http://echa.europa.eu/manu
als)
Întrebări și răspunsuri despre
REACH-IT

3.1.5 - Gestionarea informațiilor depuse pentru
preînregistrare

(http://echa.europa.eu/supp
ort/qas-support/qas)
Fișa informativă Formarea
unui SIEF și schimbul de date

3.1.6 – Stabilirea unui SIEF
3.2.1 – Pagina pre-SIEF-ului și informațiile disponibile

(http://echa.europa.eu/regul
ations/reach/registration/dat
a-sharing)
Ghid practic privind
raportarea extrapolărilor și
categoriilor

3.2.7 – utilizarea datelor despre substanțele înrudite
structural pentru completarea deficitelor de date

(http://echa.europa.eu/web/
guest/practical-guides)
3.2.7 - Extrapolarea datelor diferitelor substanțe
Ghidul CI/ESC
(http://echa.europa.eu/guida
nce-documents/guidance-oninformation-requirementsand-chemical-safetyassessment)

3.3.3.4 - Evaluarea informațiilor în scopuri de
înregistrare și evaluare a siguranței chimice
3.3.3.7, 4.7.6 – Generarea de noi informații despre
substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu și
cele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu
6.6 – Informații privind RSC care pot fi prezentate
individual sau în comun
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Documente de referință
menționate în ghid

Capitole și subiecte relevante în Ghidul pentru
schimbul de date

Ghid pentru aplicarea
criteriilor CLP

3.3.4 – Clasificare și etichetare și transmiterea în comun

(http://echa.europa.eu/web/
guest/guidancedocuments/guidance-on-clp)
Întrebări și răspunsuri privind
schimbul de date și
conflictele conexe

3.4, 4.9 - Conflicte legate de schimbul de date

(http://echa.europa.eu/qadisplay//qadisplay/5s1R/view/REACH
/datasharing)
Întrebări și răspunsuri privind
solicitarea de informații
(http://echa.europa.eu/supp
ort/qas-support/qas)

4.6 – Rezultatele unei solicitări de informații
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ANEXA 3

Clasificarea costurilor

Clasificarea costurilor care urmează a se împărți reprezintă o cerință în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/9. O descriere
a acestui proces este disponibilă la capitolul 5 din acest ghid.
Tabelul următor ilustrează un exemplu de clasificări posibile de costuri care trebuie avute în vedere într-un acord de schimb de date. Aceasta
nu este o listă completă de exemple de linii bugetare folosite de co-solicitanții înregistrării pentru clasificarea datelor și costurilor
administrative.
Costurile cu datele se referă în mod normal la costurile pentru completarea cerințelor de informații aplicabile solicitantului înregistrării.
Costurile administrative se definesc ca acele costuri care rezultă din crearea și administrarea acordurilor privind schimbul de date și
transmiterea în comun a informațiilor între solicitanții înregistrării aceleiași substanțe.

Clasificarea costului

Tipul
clasificării
costului (în
funcție de
date/studii sau
lucrări
administrative)

Note

Notă: Atât costurile datelor, cât și costurile administrative se vor împărți în funcție de solicitările de informații
Cercetările în literatura de
specialitate și analizele deficitelor
de date (identificarea datelor,
achiziționarea datelor, evaluarea
datelor etc.)

Date

Se pot obține mai multe sau mai puține detalii privind costul fiecărei surse și
revizuiri de informații, evaluarea calității, și alte sarcini acoperite de acest articol.

Strategia de completare a
deficitelor de date (utilizarea
datelor sau drepturi de a face
trimitere, testarea, justificarea
extrapolării și grupării, propuneri
de testare, renunțări etc.)

Date

Se pot obține mai multe sau mai puține detalii privind costul fiecărei surse de
informații și completări de date acoperite de acest articol.
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Clasificarea costului
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Tipul
clasificării
costului (în
funcție de
date/studii sau
lucrări
administrative)

Note

Notă: Atât costurile datelor, cât și costurile administrative se vor împărți în funcție de solicitările de informații
Proprietăți fizico-chimice și
clasificare

Date

Poate cuprinde teste, opinii ale experților etc.

Evaluarea și perfecționarea
studiilor toxicologice (de exemplu
testarea suplimentară), inclusiv
evaluarea și clasificarea
pericolului asupra sănătății
umane

Date

Poate include testarea sau o alternativă la testare, dezvoltarea grupării și
justificările de extrapolare, opiniile experților etc.

Evaluarea și perfecționarea
studiilor toxicologice (de exemplu
testarea suplimentară), inclusiv
evaluarea și clasificarea
pericolului asupra mediului
înconjurător

Date

Poate include testarea sau o alternativă la testare, dezvoltarea grupării și
justificările de extrapolare, opiniile experților etc.

Indicații privind utilizarea în
siguranță, fișe tehnice de
siguranță, pregătiri și revizuiri și
actualizări ale scenariilor de
expunere pentru comunicare

Date

Pot include timpul experților, costurile de traducere, actualizări de soft ale lanțului
de aprovizionare etc.

Efectuarea evaluării siguranței
chimice și pregătirea Raportului

Date

Pentru înregistrările de 1-10 tone pe an, indicațiile privind utilizarea în siguranță
sunt mai detaliate decât pentru înregistrările >10 tpa
Pot include cercetări în literatura de specialitate, lucrări de monitorizare, lucrări de
modelare, opinii ale experților, pregătirea raportului etc. Cu toate că Raportul de
Siguranță Chimică poate fi generat automat cu ajutorul unui plug-in, este nevoie
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Clasificarea costului

Tipul
clasificării
costului (în
funcție de
date/studii sau
lucrări
administrative)

Note

Notă: Atât costurile datelor, cât și costurile administrative se vor împărți în funcție de solicitările de informații
de Siguranță Chimică.

adesea de multe editări manuale din partea experților tehnici.
Pentru înregistrările cuprinse între 1 și 10 tone pe an nu este necesar un RSC.
Pentru înregistrări >10 tone pe an RSC poate fi pregătit împreună sau individual.

Costuri de găzduire și finalizare
IUCLID

Date /
Administrare

Pot include costuri pentru actualizarea dosarelor la noua versiune a IUCLID
(dincolo de migrarea automată).
Anumite unelte de găzduire IUCLID pot fi clasificate drept costuri administrative,
separat de sarcinile propriu zise de finalizare IUCLID.

Decizii de evaluare a dosarelor

Date /
Administrare

Pot fi listate fie sub costurile datelor, fie sub costurile administrative (în funcție de
caz și de articolul specific).
În momentul înregistrării, acestea sunt considerate costuri viitoare - este
important să se convină asupra unui mecanism de împărțire a costurilor viitoare
care rezultă dintr-o decizie de evaluare a unui potențial dosar, dar în principiu nu
este nevoie să se colecteze fonduri în avans, dat fiind că nu se cunoaște încă suma
exactă a acestor costuri.

Procesul de evaluare a
substanțelor

Date /
Administrare

Pot fi listate fie sub costurile datelor, fie sub costurile administrative (în funcție de
caz și de articolul specific).
În momentul înregistrării, acestea sunt considerate costuri viitoare - trebuie să se
convină asupra unui mecanism de partajare a costurilor potențiale viitoare care
rezultă dintr-o decizie de evaluare a unei substanțe, dar în principiu nu este nevoie
să se colecteze fonduri în avans, dat fiind că nu se cunoaște încă suma exactă a
acestor costuri.
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Tipul
clasificării
costului (în
funcție de
date/studii sau
lucrări
administrative)

Note

Notă: Atât costurile datelor, cât și costurile administrative se vor împărți în funcție de solicitările de informații
Costuri generale legate de
actualizarea și întreținerea
dosarului

Date /
Administrare

Pot fi listate fie la costurile datelor, fie la costurile administrative (în funcție de caz
și de articolul specific)

Costurile cu personalul (de
exemplu personalul administrativ,
servicii de secretariat etc.)

Date /
Administrare

Anumiți experți pot fi implicați în pregătirea dosarului științific. Onorariile acestora
vor fi în majoritatea cazurilor incluse în costurile studiului.

Monitorizarea Regulamentului,
indicațiilor etc. și promovarea

Date /
Administrare

Ad: prin (de exemplu) afilierea la asociațiile din sector și/sau prin înregistrarea
separată pentru unelte de urmărire a politicii de dezvoltare a administrării
chimicalelor.
Dt: dacă promovarea este de natură tehnică (de exemplu efecte adverse
toxicologice sau eco-toxicologice sau probleme de expunere)

Costuri pentru echipamentul de
birou și logistice (de exemplu IT,
telefon, utilități, imprimantă,
arhivare etc.)

Administrare

Costurile trebuie să fie legate de activitățile SIEF-ului și să acopere substanța care
face obiectul înregistrării. Costurile din afara SIEF-ului (de exemplu costuri legate
de consorțiu) trebuie înregistrate transparent pentru a demonstra că sunt legate
de înregistrarea substanței și nu trebuie să fie generice.

Costuri legate de ședințe și
deplasare pentru personal

Date /
Administrare

Ad: ședințe și deplasări legate de gestionarea transmiterii în comun.
Dt: ședințele și deplasările legate de gestionarea conținutului dosarului științific (de
exemplu strategia de extrapolare, discuții privind propunerile de testare etc.)
trebuie să fie în legătură cu cerințele de informații (de exemplu ședințe legate de
pregătirea CSR nu sunt relevante pentru solicitanții înregistrării cantităților de 1-10
tone pe an sau ședințele legate de propunerile de testare nu sunt relevante pentru
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Clasificarea costului

Tipul
clasificării
costului (în
funcție de
date/studii sau
lucrări
administrative)

Note

Notă: Atât costurile datelor, cât și costurile administrative se vor împărți în funcție de solicitările de informații
solicitanții înregistrării cantităților de 1-100 tone pe an).
Costuri de comunicare (de
exemplu unelte de comunicare în
cadrul SIEF-ului precum
platformă, studii, website, buletin
informativ periodic etc.)

Administrare

Dacă se folosește un set de unelte pentru diferite transmiteri în comun, acest cost
trebuie re-alocat pe fiecare substanță.

Costurile legale (de exemplu
întocmirea acordurilor, rolul
administratorului, asigurarea de
răspundere, sfaturi și opinii
juridice, acordurile privind
schimbul de date cu deținătorii de
date, reprezentarea legală în caz
de litigii, recursuri, cazuri în
instanță etc.)

Date
administrative

Dacă este nevoie de un suport legal în cazul unei anumite interpretări tehnice a
unei cerințe din Regulamentul REACH, acesta se poate clasifica la cost de
date/studiu.

Costurile legate de contabilitate
(de exemplu contabil, audit,
facturi și note de credit,
comisioane financiare/bancare,
TVA și alte taxe, recalculări
periodice ale costurilor individuale
etc.)

Administrare
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Tipul
clasificării
costului (în
funcție de
date/studii sau
lucrări
administrative)

Note

Notă: Atât costurile datelor, cât și costurile administrative se vor împărți în funcție de solicitările de informații
Alte costuri de organizare a
transmiterii în comun (de
exemplu crearea OTC (obiectului
transmiterii în comun) în REACHIT, gestionarea token-urilor)

Administrare

Aceste costuri sunt relativ mici în comparație cu alte costuri de înregistrare
Costul creării OTC în REACH-IT poate fi împărțit în mod egal, dat fiind că fiecare
solicitant al înregistrării beneficiază de el în același fel.
Fiecare co-solicitant al înregistrării poate să își plătească propriul cost pentru
obținerea token-ului de acces la transmiterea în comun.
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ANEXA 4 Ghidul pentru schimbul de date și BPR

Secțiune

Pag

Relevanță

1

Introducere

1.2.5

Solicitarea de informații care precedă 16
înregistrarea
Litigii privind schimbul de date
20

Da

1.3

Principii cheie pentru schimbul de
date și transmiterea în comun

20

Da

2

Cadrul juridic: dispoziții
juridice relevante
Regulile de concurență

25

Da

50

Parțial

52

Parțial

55

Parțial

56

Parțial

57

Parțial

57

Parțial

59

Parțial

61

Parțial

63
72

Da
Parțial

84

Da

90

Parțial

90

Da

1.2.8

2.6
3
3.3.1
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3

3.3.3.4
3.3.3.5
3.3.3.6
3.3.3.8
3.3.5
3.4.3
4
4.1

Schimbul de date
pentru substanțele care
beneficiază
de un regim
Abordarea
generală
referitoare la
tranzitoriu
schimbul
de date
Traseul colectiv
Pasul 1: Colectarea
individuală de informații
disponibile
Pasul
2: acordul privind forma
mecanismului de
cooperare/împărțire
Pasul
3 : Colectarea a
și costurilor
crearea
unor inventare de informații
disponibile
solicitanților potențiali ai înregistrării
Pasul 4: evaluarea
informațiilor disponibile în
cadrul5:
SIEF-ului
Pasul
Analiza cerințelor privind
informațiile
Pasul 6: Identificarea deficitelor de
date și colectarea altor informații
disponibile
Pasul
8: împărțirea costurilor datelor
informații
Schimbul de date: Ruta
individuală (transmiterea
individuală)
Cum
trebuie conduse negocierile
pentru a preveni conflictele legate
de schimbul
date
Procesul
dede
solicitare
de
informații
Scopul procesului de solicitare de
informații

Parțial

Asemănarea cu articolul
62
Articolul 27 alineatul (5)
este similar cu articolul
63 alineatul (3) din
Regulamentul BPR
De asemenea, se va
aplica în conformitate cu
prevederile
Regulamentului BPR
Alte legislații trebuie să
fie luate în considerare
anumite aspecte
pot fi relevante

anumite aspecte
pot fi relevante

Scopurile și principiile
sunt similare; prin
urmare, anumite
aspecte pot fi
relevante. Se face
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4.2
4.6

4.7
4.9
4.9.1
4.9.2

213

Procesul de solicitare de
90
informații este obligatoriu?
Rezultatele procesului de solicitare de 94
informații

Da

Schimbul de date între solicitanții
înregistrării în urma unei solicitări de
informații
Conflictele privind schimbul de date
după o solicitare de informații
Conflictul privind schimbul de date
conform
articolului
27conduse
alineatulnegocierile
(5), inclusiv
Cum trebuie
figura
12
pentru a preveni conflictele legate de

98

Parțial

105

Da

105

Da

109

Da

Parțial

trimitere la pagina
de solicitare de
informații conform
Regulamentului BPR

5

schimbul
de costurilor
date?
Împărțirea

5.1

Principii de bază

111

Parțial

5.2

Calitatea datelor

115

Da

5.3

Valorizarea studiilor

119

Da

5.4

Alocarea costurilor și compensarea

122

Da

5.5

Alți factori care influențează
împărțirea costurilor
Exemple de împărțire a costurilor

126

Da

129

Da

7

Schimb de informații conform
Regulilor de concurență

153

Parțial

anumite aspecte pot fi
relevante

8

Forme de cooperare

132

Parțial

anumite aspecte pot fi
relevante

9

Informații comerciale
confidențiale
(ICC)

140

Parțial

anumite aspecte pot fi
relevante

5.6
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Agenția Europeană pentru Produse Chimice
Annankatu 18, P.O. Caseta 400
FI-00121 Helsinki, Finlanda
echa.europa.eu
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