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IMM-urile in centrul atenției

În Revizuirea Comisiei  dificultățile IMM-urilor au fost menționate ca o 
problemă cheie

ECHA

            Se referă la IMM-uri în planul lor de lucru multianual 2014 – 2018

            A numit un ambasador pentru IMM-uri

CEFIC ofera o importanță aparte pe agenda sa

             Multe dintre companiile noastre au IMM-uri ca furnizori

             O simplificare pentru IMM-uri este, prin definiție, o simplificare      
         pentru toate companiile

De asemenea și alte asociații industriale
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Soluții?

Sunt cunoscute/auzite multe idei dar cu greu există soluții 
globale;

Libertate limitată in cazul in care nu va exista nici o modificare 
de:

• REACH
• CLP
• Reglementarea taxelor
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Identificarea problemelor

Obligații de inregistrare : da sau nu ?

        Nici o inregistrare
•               Alte probleme sunt cunoscute

                        Siguranța fișelor de securitate in lanțul de aprovizionare
•                           Autorizatie

                               Clasificările CLP ale amestecului
•      Da
•              Intermediar

                            Da, nici o problemă atata timp cat este controlată
•                       Nu           

• 1-10 tpa
• 10-100 tpa
                                          

•              
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Cateva cifre

Înregistrarile facute de IMM-uri ( inainte de verificarea statutului 
IMM-urilor);

• 2010: 14%
• 2013: 20%
• 2018: ?

    Înregistrări medii / substanță

• 2010: 1/6
• 2013: 1/3
• 2018: ?
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Câteva cifre

Numărul de IMM-uri este in creștere și  se asteaptă să crească in 
continuare;

Numărul co-registratorilor este in scădere și se așteaptă să scadă și 
mai mult;

Statistic vorbind, multe dintre  inregistrările din 2018 vor avea un 
singur registrator

     Pozitiv: nu va fi asociat niciun cost cu SIEF

     Negativ: nu se poate solicita ajutor; vor fi chiar mai multe cazuri 
in care nu vei  putea cumpăra nici măcar  scrisoarea de acces
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Înregistrare 1 – 10 tpa

Interpretarea anexei III ( Cerintele Anexei VII  versus datele fizico- 
chimice)

                  ECHA va oferi indrumare ( asistență)

                 Studiu RPA oferă prima indicație cu privire la  diferența 
de    preț (~ 50%)

     Disponibilitatea asteptată cu privire la metode de non-testare        
       pentru informațiile solicitate;

     Anumite indicații sunt prezentate în studiul RPA;

             Dar dacă justificarea este mai costisitoare/scumpă decat      
              testarea…….

       Datele/Informațiile analitice  susțin identitatea substanței
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Înregistrare 1 – 10 tpa

Unde poți obține ajutor?

În cazul in care există mai mult de un inregistrator, aveți 
posibilitatea să partajați

Daca sunteți singur…
• Comisia a cheltuit 340 de milioane € în cercetare pentru 

metode de non-testare.
•     Pot fi de ajutor aceste laboratoare?

În multe țări au participat universitățile, ca urmare barierele 
lingvistice sunt tot mai puține
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Înregistrare 1 – 10 tpa

Ce poate fi simplificat ?

   evidentiere IUCLID sau REACH-IT, menținând în același 
timp posibilitatea de a le utiliza

  “Pozitiv” este mai ușor de acceptat decât “negativ” ( valabile  
    de asemenea pentru 10-100 tpa)
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Înregistrare 1 - 10 tpa

Diferite scenarii pentru non- intermediari:

           Înregistrare 1 – 10 tpa   pentru substanțele deja înregistrate 
în benzile de mare tonaj;

          Înregistrare 1 – 10 tpa  pentru toti registratorii intre 1-10 tpa

              Cerințe complete:

                  Schimbul de date toxicologice și ecotoxicologice

        Doar datele fizico-chimice;

1-10 tpa ca singur registrator ( deși nu în totalitate fiabile verifica 
pre-SIEF (Substance Forum pentru schimbul de informații)

                                                        SIEF (forum schimb de informații 
                                                                          substanța)
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Înregistrare 10 – 100 tpa

Verificare situație 1-10 tpa

    Deja înregistrat  în benzile de mare tonaj?

    Doar înregistrați pentru 2018;

    Singur solicitant pentru 2018;
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Înregistrare 10 – 100 tpa

Cerințe informații:

informații comparabile cu privire la metode potențiale de testare 
alternative și relația structurii cantitative de activitate  (QSAR) și 
acceptarea de reglementare în studiul RPA comandat de Comisia 
pentru revizuire;

• CEFIC LRI are un proiect cu privire la calculul toxicologic, Ambit, 
cu participarea activă a unui Institut de Cercetare din Bulgaria
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Înregistrare 10 – 100 tpa

Evaluarea securității chimice

CHESAR ca un ghid bun pentru evaluatorii  cu grad scazut de 
experienta, dar care poate ajuta și pe aceia fără experiență?

Cum ne asigurăm că sunt cunoscute rezultatele foii de 
parcurs CSR / ES (raport de securitate chimică/ scenariile de 
expunere) ?

13



14



15

Mulțumim pentru atenție !


