
Ofelia Bercaru
Evaluare E3

4 Noiembrie 2014
Seminar REACH, București

Evaluarea ca piatră de temelie în REACH
Interacțiunea dintre ECHA și companii 
care au întrebări referitoare la REACH și 
CLP



Sumar

• ECHA pe scurt
• Evaluare conform REACH
• Evaluarea dosarului

• Evaluarea substanțelor
• Inter-relațiile cu alte procese REACH
• Sprijinul ECHA față de solicitanți ai înregistrării

2



• ECHA pe scurt



• ECHA Informații cheie

• A început la 1 iunie 2007
• Peste 570 de angajați din 25 

de țări 
• Inițial REACH
• Din 2009 - Clasificare și 

Etichetare
• Acum, de asemenea, Biocide 

și Consimțământ Informat
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• Legislație aplicabilă ECHA

• REACH intră în vigoare în iunie 2008
• CLP (Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea 

Substanțelor și Amestecurilor)
• Intră în vigoare în ianurie 2009

• Biocide intră în vigoare în august 2012 
• Se aplică din septembrie 2013

• PIC (Consimțământ informat în prealabil) 
• Intră în vigoare în august 2012 
• Se aplică din martie 2014
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• Activități principale ale ECHA

• Management REACH, CLP, Biocide și PIC
• Diseminarea informațiilor legate de produse chimice
• Furnizarea de instrumente IT științifice
• Acordarea asistenței de reglementare pentru industrie: 

ECHA Helpdesk and Guidance
• Sprijinirea implementării
• Sfaturi privind siguranța chimică acordate instituțiilor UE și 

Statelor Membre
• Ajutor pentru activitățile internaționale ale UE (Convențiile 

OCDE și ONU; țări în curs de aderare la UE)?

6



7

• Echipa ECHA

Peste 570 angajați 
din 25 de țări ale UE
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Evaluarea – E-ul din REACH

Evaluation under REACH



• Principii REACH

• Nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului
• Îmbunătățirea competitivității și inovării
• Responsabilizarea industriei în procesul de fabricație și 

utilizare
• Obținerea informațiilor adecvate cu privire la pericole 

minimizând în același timp testarea pe animale
• Punerea în aplicare la nivel național
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Prezentarea generală a evaluării

Evaluarea dosarului Evaluarea substanțelor

Examinarea 
propunerilor de 

testare

Verificarea 
conformității

ECHA solicitarea de informații necesare deciziei 

Examinarea tuturor 
informațiilor cu privire la o 

substanță

MSCAs

Follow-up al deciziilor



Evaluarea dosarului
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• Verificarea conformității

Întrebări ECHA Concluzii ECHA Numere și termene

Sunt cerințele de 
informare REACH 
îndeplinite în mod 
corespunzător?

Sunt adaptările la 
cerințele de 
informare justificate 
în mod 
corespunzător? 

1. Articolul 41 alineatul 
(3) Proiectul de 
Decizie: Cerere de 
informații suplimentare

2. Nu sunt necesare 
măsuri suplimentare

• cel puțin 5% din 
dosarele primite pentru 
fiecare banda de tonaj
 
• Proiectul de decizie 
trebuie să fie pregătit în 
termen de 12 luni de la 
deschiderea acțiunii de 
verificare a conformității
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• Dosare selectate pentru verificarea conformității

• Agenția poate efectua o verificare a conformității cu privire 
la orice dosar de înregistrare

• Prioritizare 
v Selecție bazată pe preocupare
v Excludere voluntara la înscriere în comun 
v Substanțe CORAP
v Selecție aleatoare



Tipuri de verificare a conformității

Nivel general de verificare a 
conformității*

Verificarea conformității specifică 
(tCCH) 

1. ID CCH pentru substanțe

2. Informații de risc

3. Proprietăți și evoluție

4. Raport de securitate chimică

1. Determinată de preocupare

2. Deficiențe tipice

3. Obiective prioritizate
- Identitatea substanțelor 
- Caracteristici PBT
- Informații selecționate de risc
- Clasificare și etichetare

* în funcție de SID și / sau de informații de risc, 
verificarea conformității de ansamblu ar putea fi 
specifică
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• Evaluarea REACH
Verificarea conformității (CCH)

• Verificarea a 5,7% din dosarele de înregistrare pentru 
conformitate*
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CCH

* 989 – 5.0%
1130 – 5.7%

19772 – 100%
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• Evaluarea propunerilor de testare

• Când este necesară o propunere de testare?

• Solicitanții înregistrării identifica un decalaj de date 
și nu pot altfel îndeplini cerințele de informare 
REACH;

• Testarea suplimentară este declanșată de risc, spre 
exemplu:

• Informațiile disponibile despre substanță sunt 
neconcludente

• Este nevoie de investigații suplimentare



• Procesul evaluării propunerilor de testare

Întrebări ECHA Concluzii ECHA Numere și 
termene

Este testul propus adecvat și 
justificat?

Este testarea inutilă pe 
animale evitată? 

Articolul 40 alineatul (3) 
Proiect de decizie: 

• Acceptarea testării

• Respingerea testării

• Modificarea / Schimbarea 
condițiilor de testare

• Cererea testelor 
suplimentare

• Dosare Non-phase-in: 
proiect de decizie în 180 
zile
• Dosare Phase-in 
înscrise până la 1 
decembrie 2010: proiect 
de decizie până la 1 
decembrie 2012

•Dosare Phase-in 
înscrise până la 1 iunie 
2013: proiect de decizie 
până la 1 iunie 2016
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Evaluarea – procesul decizional

Draft decision (requesting further information)

Comments of draft decision and/or dossier update

No proposals for 
amendments

Proposals for amendments

Comments or dossier update

Final decision (requesting 
further information)

Member State Committee 
(MSC) meeting

MSC in disagreement MSC in agreement

European Commission 
decision

Evaluation of comments

         European Commission

        Registrant

         Member States

         Member States

        Registrant



Evaluarea substanțelor



• Evaluarea substanțelor

Obiectiv
• Clarificarea preocupării pentru sănătatea umană sau mediu prin 

solicitarea înregistranțilot să prezinte informații suplimentare

Cine efectuează evaluarea?
• Autoritățile compentente ale statelor membre (MS-CAs)

Decizii
• Cereri pentru informații suplimentare

Categorii de substanțe?
• Community Rolling Action Plan (CoRAP)
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Procesul evaluării substanțelor

CoRAP Evaluare Proces 
decizional

Evaluarea 
informațiilor 

obținute
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• Rolul MSCA, aplicanților și ECHA 

• Autoritățile competente ale statelor membre (MSCA) 
evaluează substanțele

• Solicitanții înregistrării pot fi solicitați pentru a actualiza 
dosarele cu informații suplimentare

• ECHA coordonează selectarea substanțele care trebuie 
evaluate (Community Rolling Action Plan) și procesul de 
evaluare a substanței, cu scopul asigurării unei abordări 
armonizate. 

N.B. Orice solicitare de informații va fi propusă de către 
MSCA de evaluare, dar în cele din urmă va fi realizată de 
ECHA



• Evaluarea REACH
Evaluarea substanțelor

• Statusul cazurilor 2012-2014



• Inter-relaționarea proceselor REACH 



Evaluarea substanțelor vs CCH

Evaluarea substanțelor
(SEv)

Verficarea 
conformității (CCH)

Obiectiv
(De ce)

Pentru a verifica riscurile 
suspectate

Pentru a asigura conformitatea 
cu cerințele standard privind 
informațiile

Cum Cerere de informații necesare 
pentru clarificarea riscurilor

Cererea de informații pentru a 
îndeplini cerințele standardului

Ce Substances (all registration 
dossiers) included in CoRAP

Înregistrarea dosarelor

Cine Autoritățile competente ale 
statelor membre

ECHA

Interconectate și complementare

(CCH poate fi realizată pentru pregătirea SEv)
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• Solicitantul înregistrării transmite un dosar actualizat 
înainte de termenul stabilit

• Examinarea ECHA
• Rezultatul procesului follow-up

• Articolul 42 alineatul (2) de notificare – informații în 
conformitate cu decizia

• Declararea neconformității – informațiile nu respectă decizia
• O nouă procedură de verificare a conformității - informații în 

conformitate cu decizia, dar cu noi preocupări identificate

Follow-up al deciziilor ECHA
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• Posibile viitor follow-up la nivel EU

• MSCAs/ECHA: Includere în Planul de Acțiune Comunitar 
pentru Evaluarea Substanțelor

• MSCA: Anexa XV dosarul de Autorizare
• MSCA: Anexa XV dosarul de Restricții
• MSCA:  propunere C&L



• Comunicarea cu ECHA referitor la ptocesele de 
Evaluare

• Comunicare generică
• E.g. Ghid practic 12
• Artolul 54 raportare
• Workshop-uri și webinare

• Comunicare specifică Dosar/substanțe 
• Pe parcursul proceselor formale așa cum prevăd art 51 

și 52 din REACH
• Comunicare informală  – dacă este solicitată de înregistrant în 

intervalul de 30 de zile rezervat comentariilor pe draft-ul deciziei de 
evaluare a dosarului 
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• Raportul de evaluare al progresului 2013

•Anual
•Pe site-ul  ECHA disponibil în 
22 de limbi
•Progresulactivităților noastre
•Informații despre probleme 
comune on common 
•Recomandări
•Tuturor solicitanților (actuali 
și viitori) le este recomandat 
să citească acest raport
• Raportul 2013 – Februarie 
2014
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• Verificări de conformitate

• În 2013, ECHA a verificat 928 dosare: 
61% au avut deficiențe de calitate

ECHA a trimis drafturi de 
dosar de decizie 
solicitanților, cerând 
informații suplimentare
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• Propuneri de testare

• În 2013, ECHA s-a concentrat pe exminarea dosarelor 
de înregistare bazat pe examinare încrucișată și 
abordare pe categorii 

• ECHA a finalizat 157 de examinări și a luat
111 decizii pe testele propuse: 
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• Cele mai importante deficiențe în dosarele de 
înregistrare

Cele mai multe cereri ECHA’s către solicitanți:
• Identitatea substanțelor
• Proprietăți psihochimice 
• Studii de toxicitate phsiho-cronică
• Studii de dezvoltare a toxicității pre-natale
• Evaluare de expunere 
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• Recomandările ECHA 
• pentru solicitanți  

• Păstrați dosarul la zi 
• Trebuie să stiți cum să reacționati când promiti o 

decizie (draft) 
• Susțineți raționamentul dumneavoastră dacă ați 

adaptat regimul standard de testare
• Raportul de siguranță chimică trebuie să reflecte 

utilizarea și riscurile actuale
• Îmbunătățiți identificarea substanțelor
• Îmbunătățiți calitatea raportării (de ex. RSS)



• Adaptări

• Utilizarea resurselor 
disponibile:

• REACH -  Instrucțiuni 
de citire incrucișată 
Exemplu indicativ

• Ghid practic 6
• Raportul anual de 

evaluare
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Gruparea substanțelor și citire încrucișată

11/6/14
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• Necesită documentație 
adecvată și credibilă 

• Abordarea trebuie să se bazeze 
pe argumente știintifice

• Presupunerile trebuie susținute 
pe baza datelor 
experimentale



• Suportul ECHA pentru companii 

•    

•       
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•  Suport ECHA pentru înregistrarea REACH

• ECHA suport material
• Îndrumare, webinare, website

• ECHA’s  unelte IT 
• IUCLID – Asistență la validare, Taxa de diseminare și 

plugin-uri
• Chesar

• REACH-IT
• ECHA suport individual către companii

• HelpNet
• Helpdesk
• Sesiuni unu la unu– zilele grupurilor de interese
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•  Ghiduri pentru 
utilizatori downstream 
(Versiunea 2.0)

• Ghiduri ”concentrate” 
pentru utilizatori 
downstream

• Acest document a fost publicat 
simultan în toate limbile oficiale EU, 
mai putin galeză, în decembrie 
2013 . 

Ghiduri recente (DUs)
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• Îndrumări privind întocmirea 
fișelor tehnice de securitate

• O actualizare (Versiunea 2.0 / în limba 
engleză) din acest ghid a fost publicat la 5 
decembrie 2013, care acoperă în special 
extinderea Anexei 2 din ghiduri

• Îndrumări pe scurt privind 
întocmirea fișelor tehnice de 
securitate

• Acest document a fost publicat (simultan în 
toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, 
înafară de galeza) la 13 decembrie 2013.

Ghiduri recente (SDSs)
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• Ghid pentru IR & 
CSA, Capitolul R.7a, 
Secțiunea R.7.1

• Două corrigendum ulterioare 
ghidului au fost publicate în 
decembrie 2013 și februarie 
2014.

Ghiduri recente (CSA)
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• Fișa REACH “Taxa de 
producător conform 
REACH” 

• O versiune în limba engleză a 
fișei REACH, explicând 
responsabilitățile 
producătorilor de taxare în 
conformitate cu Regulamentul, 
a fost publicată la data de 12 
decembrie 2013.

• Traduceri în 22 de limbi 
suplimentare au fost publicate 
în ianuarie 2014.



• Alte tipuri de suport oferit

•     

•          
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• Comunicări

• ECHA e-news (>16 000 abonați), 
• Newsletter, website, produse multimedia, social 

media
• ECHAterm (baze de date pentru terminologie 

multilingvistică)
• “Reaching the unreachables” – mobilizare pentru 

"necunoscatori", împreună cu parteneri
• Conceperea mesajelor pentru SMEs:

• Înregistrarea 2018
• Autorizarea
• Clasificarea amestecurilor CLP 2015
• Strategia CSR/ES
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• Pliante

• Creșterea gradului 
de conștientizare 
• Scenarii de expunere
• Prezentarea legislației privind 
substanțele chimice
• Serviciile ECHA
• HelpNet (actualizat)
• Biocide (actualizat)



Rezumat: Mesaje cheie
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• Utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice începe în 
temeiul REACH cu dosare de înregistrare de înaltă calitate (de 
responsabilizare a industriei)

• Evaluarea este procesul cheie în atingerea obiectivelor finale ale 
REACH - îmbunătățirea siguranței

• ECHA oferă recomandări și sprijin pentru solicitanții înregistrării 
pentru îmbunătățirea calității dosarelor



Vă mulțumesc!


