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1. Introducere
Prezentul manual oferă entităților din industrie îndrumări practice în vederea îndeplinirii
obligațiilor de notificare a centrelor de informare toxicologică în conformitate cu articolul 45 și
cu anexa VIII la Regulamentul CLP1.
Documentul explică modalitatea de accesare a aplicațiilor informatice ale ECHA și modalitatea
de desemnare a unor utilizatori terți care urmează să acționeze în numele altei întreprinderi.
De asemenea, se abordează câteva probleme specifice întreprinderilor care transmit notificări
pentru centrele de informare toxicologică, de exemplu asigurarea consecvenței între entitățile
juridice atunci când se folosesc mai multe instrumente IT ale ECHA.
În plus, manualul analizează modalitatea de creare a seturilor de date IUCLID 2, adică a unor
fișiere editabile, și de realizare a unui dosar valabil (fișier needitabil) care poate fi transmis
organismelor desemnate ale statelor membre, de exemplu prin ECHA Submission portal
(Portalul ECHA pentru notificarea centrelor de informare toxicologică).

În Ghidul privind anexa VIII (tradus în diverse limbi) se găsesc toate
cerințele privind informațiile prevăzute de textul juridic
https://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-clp

Anexa VIII la Regulamentul CLP https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj
Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice – IUCLID – este o aplicație esențială
folosită de entitățile din industrie și de autorități pentru a pregăti, a stoca și a face schimb de date privind
substanțele chimice într-un format armonizat.
1
2
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2. Accesarea aplicațiilor informatice ale ECHA necesare
pentru notificarea centrelor de informare toxicologică (PCN)
Dacă doriți să folosiți aplicațiile informatice existente puse la dispoziție de ECHA, de exemplu
ECHA Cloud Services (Serviciile cloud ale ECHA) sau ECHA Submission portal, în vederea
întocmirii sau a transmiterii de notificări pentru centrele de informare toxicologică (PCN),
trebuie să vă creați un cont ECHA.

Manualul privind conturile ECHA explică modul în care vă puteți crea,
exporta, importa și gestiona contul la modul general:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/

2.1 Pasul 1 – Creați un cont ECHA
Pagina de autentificare pentru ECHA Accounts (Conturi ECHA) se găsește la adresa https://idpindustry.echa.europa.eu/idp/. Dacă nu aveți un nume de utilizator și o parolă valabile, va
trebui să vă înregistrați creând mai întâi un cont. Pentru a crea un cont ECHA, va trebui să
oferiți informații specifice despre întreprinderea dumneavoastră și să vă verificați adresa de email.

Se recomandă folosirea celor mai noi versiuni de Chrome, Firefox și Microsoft Edge,
pentru a garanta cea mai bună experiență de utilizare.

PCN: ghid practic – versiunea 5.1
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2.2 Pasul 2 – Atribuiți contului ECHA o entitate juridică
Dosarele transmise prin ECHA Submission portal sunt întocmite de entități juridice 3 care
trebuie definite anterior transmiterii, cu specificarea datelor de contact.
După ce ați creat un cont ECHA și v-ați autentificat cu succes, contului trebuie să îi fie atribuită
o entitate juridică.

Pentru a atribui entitatea juridică, faceți clic pe „Create a New legal Entity” (Creare entitate
juridică nouă). Aveți două opțiuni:
i)

creați o nouă entitate juridică în ECHA Accounts și introduceți informații specifice
despre întreprindere (secțiunea 2.2.1).

SAU
ii)

importați o entitate juridică preexistentă, de exemplu din versiunea IUCLID
pentru desktop (secțiunea 2.2.2).

După atribuirea unei entități juridice, în tabloul de bord din ECHA Accounts devin
vizibile aplicațiile destinate industriei, iar utilizatorul poate să acceseze aplicația
dorită din lista disponibilă – de exemplu, REACH-IT, R4BP3, ePIC, ECHA Cloud
Services, ECHA Submission portal.

Entitatea juridică poate să reprezinte orice formă de organizare a activității, de la cele cu structură
complexă până la cele simple – de exemplu o corporație, o întreprindere sau o singură persoană.
3

10
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2.2.1 Crearea unei noi entități juridice
La selectarea butonului „Create a New Legal Entity” se deschide o pagină în care trebuie să
introduceți informații despre întreprindere, adresa, datele de contact și informații de securitate
a contului. În momentul creării sale, entității juridice i se atribuie automat un identificator unic
universal (numărul UUID), cu ajutorul căruia aplicațiile informatice ale ECHA pot să identifice
explicit entitatea juridică, utilizatorii acesteia și acțiunile lor.
Numerele UUID generate în ECHA Accounts conțin prefixul ECHA-…

Entitățile juridice din afara UE pot să lucreze în ECHA Cloud Services, de exemplu
pentru a întocmi o notificare, dar nu pot să acceseze ECHA Submission portal pentru a
transmite notificări din contul lor.

Informații de facturare
Pentru unele procese de transmitere de date, cum sunt cele efectuate în baza
Regulamentului REACH, entitatea care transmite datele trebuie să achite o taxă direct la
ECHA. Din acest motiv, în formularul de înregistrare vi se solicită să introduceți informații
de facturare.
ECHA nu percepe însă nicio taxă pentru notificările transmise centrelor de informare
toxicologică. În acest context, vă rugăm să rețineți că unele state membre percep taxe
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
Pentru informații despre taxele percepute în aceste state membre, luați legătura cu
organismele desemnate sau vizitați site-urile acestora:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/appointed-bodies

PCN: ghid practic – versiunea 5.1
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2.2.2 Importarea unei entități juridice preexistente din IUCLID
Dacă sunteți utilizator al versiunii IUCLID pentru desktop, probabil că ați creat deja o entitate
juridică (numărul UUID al acesteia conține prefixul IUC…). Rețineți că aplicațiile informatice ale
ECHA, cum este ECHA Submission portal, vă vor identifica după numărul UUID al entității
juridice din ECHA Accounts, pe care îl vor compara cu entitatea juridică menționată în
notificare – de aceea, entitățile juridice din cele două locuri trebuie să se potrivească.
În acest caz, este de preferat:
i)

fie să exportați entitatea juridică din ECHA Accounts în versiunea IUCLID cu care
lucrați,

ii)

fie să exportați entitatea juridică din IUCLID în ECHA Accounts.

Dacă alegeți a doua opțiune, după ce exportați entitatea juridică din IUCLID, de exemplu
salvând-o pe calculator, o puteți importa direct în formularul „Create Legal Entity” (Creare
entitate juridică) prin activarea secțiunii „Creation method” (Metodă de creare) și selectarea
fișierului care va fi încărcat.

Atunci când lucrați în versiunea IUCLID pentru desktop, informațiile referitoare la
entitatea juridică nu se pot sincroniza automat cu ECHA Accounts. De aceea, în cazurile
în care o întreprindere a instalat IUCLID pe sistemul local sau creează un instrument
propriu de creare a dosarelor PCN, orice modificare a entității juridice în ECHA Accounts
va trebui efectuată și în aceste instrumente de pregătire a dosarelor.

12
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2.3 Pasul 3 – Adăugați utilizatori și definiți/gestionați rolurile
utilizatorilor
Utilizatorul care a creat contul primește implicit rolul de administrator al entității juridice; se
pot adăuga și utilizatori suplimentari ai contului, cu ajutorul procesului „Create New User”
(Creare utilizator nou). Toate operațiunile de adăugare, modificare sau eliminare a
utilizatorilor, a persoanelor de contact și a rolurilor utilizatorilor se realizează din ECHA
Accounts, de la fila relevantă din secțiunea „Legal Entity” (Entitate juridică).

Rolurile utilizatorului definesc nivelul de acces al utilizatorului în aplicațiile informatice ale
ECHA. Rolurile specifice legate de PCN sunt următoarele:
•

LE manager (Administratorul entității juridice): acesta poate să vizualizeze și să
editeze contul, să adauge și să elimine persoane de contact sau să editeze datele
utilizatorilor. Doar utilizatorii cu acest rol pot să editeze datele entității juridice – cu
excepția numărului UUID specific entității respective și a țării.

•

Submission portal manager (Administratorul portalului pentru notificări): acesta
poate să transmită informații prin ECHA Submission portal.

•

IUCLID full access (acces complet la IUCLID): acesta poate să întocmească dosare
online în IUCLID Cloud.

•

IUCLID trial (IUCLID versiunea de încercare): acesta poate să lucreze în versiunea de
test a aplicației IUCLID Cloud.

•

Rolurile „Reader” (Cititor) și „Read” (Citire) au drept de acces doar pentru citire.

•

Restricționat administrator portal de notificare : un „LE manager” (administrator
EJ) poate restricționa vizibilitatea informațiilor pentru utilizatorii portalului ECHA de
notificare. Utilizatorii cărora li s-a atribuit acest rol pot vedea doar detaliile privind
documentele pe care le-au depus pe portal. Vă atragem atenția că, dacă acest rol este
atribuit în combinație cu alte roluri, atunci prevalează rolul cu dreptul mai puternic, de

PCN: ghid practic – versiunea 5.1
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exemplu, dacă un utilizator are „Restricționat administrator portal de notificare” și
„Administrator portal de notificare”, atunci vizibilitatea restricționată nu se aplică. În
plus, un utilizator cu rol „Restricționat -” care are acces deplin la IUCLID Cloud (adică
„acces integral/deplin la IUCLID”) va avea acces la toate informațiile disponibile în
IUCLID Cloud pentru entitatea juridică respectivă.
O entitate juridică poate să acorde unui utilizator terț din cadrul altei entități juridice – de
exemplu, unui consultant – permisiunea să lucreze în numele său. Acest lucru este posibil
datorită funcției de utilizator extern din ECHA Accounts. Apendicele 1În apendicele 1 se
explică modalitatea de creare a unui utilizator extern, folosind exemplul unui consultant.

2.4 Pasul 4 – Abonați-vă la ECHA Cloud Services
După crearea unui cont ECHA și a entității juridice, noii utilizatori trebuie să se aboneze la
ECHA Cloud Services înainte de a putea să înceapă lucrul în aplicație.

Înainte de utilizare este necesară acceptarea termenilor și a condițiilor de utilizare a ECHA
Cloud Services, în special în ceea ce privește IUCLID Cloud și ECHA Submission portal.

14
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Termenii și condițiile sunt disponibile în toate limbile UE pe această pagină a site-ului
ECHA: https://echa.europa.eu/ro/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

3. Pregătirea și transmiterea unei notificări pentru centrele
de informare toxicologică
Întreprinderile au la dispoziție mai multe opțiuni pentru a realiza și transmite informații într-o
notificare destinată centrelor de informare toxicologică (PCN), în funcție de preferințele
întreprinderii și de sistemele interne instituite.
Toate notificările trebuie să respecte formatul PCN armonizat, care are rolul de a structura
informațiile privind amestecurile periculoase clasificate în funcție de pericolele fizice sau pentru
sănătate. Formatul este bazat pe XML și definit conform cerințelor enunțate în anexa VIII la
Regulamentul CLP.
Pentru pregătirea și transmiterea informațiilor, ECHA pune la dispoziție următoarele:
•
•
•
•

formatul de notificare a centrelor de informare toxicologică (PCN) (secțiunea 3.1)
IUCLID pentru pregătirea datelor (secțiunea 3.2)
ECHA Submission portal (secțiunea 3.3)
Serviciul System-to-system (S2S) (secțiunea 3.4)

Asistență suplimentară privind diversele moduri de pregătire și transmitere a datelor
Consultați pagina noastră de învățare online, în care veți găsi cursuri, webinare și alte
prezentări:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/training-material

PCN: ghid practic – versiunea 5.1
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3.1 Formatul de notificare a centrelor de informare toxicologică (PCN)
Formatul PCN structurează cerințele armonizate privind informațiile referitoare la amestecurile
periculoase, clasificate în funcție de pericolele fizice sau pentru sănătate, pe care centrele de
informare toxicologică trebuie să le aibă la dispoziție în cazul unui incident de intoxicare în
Uniunea Europeană/Spațiul Economic European (UE/SEE).
Formatul PCN este bazat pe .xml și este compatibil cu IUCLID; ca atare, este inclus în
instrumentele de pregătire a dosarelor puse la dispoziție de ECHA. De asemenea,
întreprinderile au posibilitatea de a-l încorpora în propriile instrumente de pregătire a
dosarelor, de exemplu atunci când utilizează serviciul System-to-system (S2S).

Asistență suplimentară cu privire la formatul PCN
Utilizatorii serviciului System-to-system pot să descarce ultima versiune a formatului PCN,
precum și documentele conexe, de pe următoarea pagină a site-ului privind centrele de
informare toxicologică: https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/poison-centres-notificationformat

3.2 IUCLID pentru pregătirea datelor
Capitolul de față analizează atât instrumentul IUCLID Cloud (online), cât și instrumentul
IUCLID (offline), în care se pot pregăti manual notificările pentru centrele de informare
toxicologică. Ambele instrumente oferă aceeași interfață.
Modul complet de funcționare a IUCLID este descris pe larg în Manualul
privind funcțiile IUCLID (tradus în diverse limbi). Manualul este disponibil
și în cadrul aplicației IUCLID.
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation

3.2.1 Serviciile IUCLID Cloud
Datele pot fi pregătite în IUCLID Cloud prin intermediul site-ului ECHA Cloud Services
(https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/), care este întreținut, actualizat și asigurat împotriva
pierderii datelor prin copii de rezervă de către ECHA, datele fiind stocate în siguranță în cloud.
În versiunea completă a serviciului IUCLID Cloud, utilizatorii pot să își păstreze datele
științifice și să întocmească dosare în vederea transmiterii. Versiunea de încercare poate fi
folosită pentru familiarizarea cu instrumentul. Din versiunea de încercare nu se pot transmite
date.

16
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3.2.2 IUCLID 6 descărcat de pe site-ul IUCLID
Pentru întocmirea offline a notificărilor se recomandă întotdeauna folosirea celei mai noi
versiuni, IUCLID 6, care poate fi descărcată de pe site-ul IUCLID
(https://iuclid6.echa.europa.eu/home). Utilizatorii care vor efectua activități de întreținere
proprii au la dispoziție în acest scop atât versiunea de desktop, cât și versiunea de server.

Asigurați-vă că aveți cea mai nouă versiune IUCLID, deoarece numai aceasta vă poate
ajuta să îndepliniți cerințele centrelor de notificare toxicologică și să evitați erorile
inutile.

3.3 ECHA Submission portal pentru notificarea centrelor de informare
toxicologică
ECHA Submission portal este un instrument online prin care întreprinderile din UE pot să
transmită organismelor desemnate ale statelor membre notificări destinate centrelor de
informare toxicologică. Pentru a transmite date prin ECHA Submission portal, întreprinderile
trebuie să aibă un cont ECHA activ, iar utilizatorii trebuie să aibă atribuite rolurile corecte și să
fie abonați la acest serviciu.
Pagina de asistență și autentificare pentru transmiterea unei PCN se găsește la adresa
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/prepare-and-submit-a-pcn

PCN: ghid practic – versiunea 5.1
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Prin portal se pot transmite și notificări pentru mai multe piețe, adică o singură
transmitere poate ajunge în atenția mai multor organisme desemnate.

Serviciile destinate transmiterii de date disponibile în cloud cuprind ECHA Submission portal
ca serviciu complet (mediu de producție) și versiunea de încercare a ECHA Submission
portal (mediu de testare). Fiecare serviciu este explicat mai în detaliu în continuare.

De pe pagina de întâmpinare a tabloului de bord din ECHA Submission portal (serviciul
complet) puteți să navigați către diversele funcții ale sistemului. Pe lângă notificările destinate
centrelor de informare toxicologică conform Regulamentului CLP, există și alte tipuri de
notificări și de aplicații.

Structura versiunii de încercare a ECHA Submission portal este concepută astfel încât să
atenționeze utilizatorii că se află într-o versiune de încercare. Dosarele concepute în vederea
testării nu sunt transmise destinatarilor indicați în notificare.

18
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În ceea ce privește notificările pentru centrele de informare toxicologică, ECHA Submission
portal oferă următoarele funcții:
Submit a IUCLID dossier (Transmitere dosar IUCLID) vă redirecționează către pagina de
încărcare și transmitere.

Search for PCN notifications (Căutare notificări PCN) vă redirecționează către pagina de
căutare a portalului, unde puteți să căutați notificări PCN – sau să căutați prin toate
transmiterile, de exemplu dacă transmiteți date în baza altor acte legislative.

PCN: ghid practic – versiunea 5.1
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Create a dossier in IUCLID Cloud (Creare dosar în IUCLID Cloud) vă redirecționează către
serviciile ECHA Cloud, unde puteți alege între serviciul complet IUCLID și versiunea de
încercare IUCLID pentru a începe să pregătiți un dosar.

3.4 Serviciul System-to-system
Serviciul System-to-system (S2S) a fost conceput pentru a sprijini entitățile din industrie care
doresc să pregătească și să transmită un dosar PCN într-un mod mai automatizat. Prin acest
serviciu, o întreprindere poate să creeze un dosar PCN direct în propriul sistem, folosind
formatul PCN compatibil cu IUCLID, și să îl transmită în ECHA Submission portal. De pe portal,
dosarele sunt apoi înaintate tuturor statelor membre relevante.
Pentru prima utilizare a serviciului System-to-system, întreprinderile trebuie:
1. să solicite și să primească acces la serviciile S2S din ECHA Submission portal;
2. să genereze „cheile S2S”;
3. să integreze sistemul propriu în serviciile ECHA Submission portal;
4. să treacă cu succes testele de conectivitate și de integrare înainte de a trece în modul de
producție.

Ghidul privind formatul PCN și alte documente importante
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/poison-centresnotification-format
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Ghidul dezvoltatorilor privind formatul IUCLID
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/poison-centresnotification-format

Integrarea System-to-system pentru entitățile din industrie,
obținerea accesului la serviciu, documentația tehnică/practică și alte
fișiere conexe
https://echa.europa.eu/ro/manuals?panel=s2s#s2s

4. Crearea unui set de date editabile în IUCLID
Capitolul de față detaliază procesul de întocmire în IUCLID a unui „set de date” necesar pentru
notificarea centrelor de informare toxicologică (un fișier .i6z cu informații despre o substanță
sau un amestec). În plus, se explică în ce constau „documentele” relevante care conțin
câmpurile pentru introducerea datelor necesare îndeplinirii cerințelor privind informațiile
enunțate în anexa VIII la Regulamentul CLP.

4.1 Tabloul de bord din IUCLID
Tabloul de bord din IUCLID găzduiește următoarele widgeturi:
Substances (Substanțe) stochează informații despre orice seturi de date privind substanțele
care sunt întocmite sau importate în mediul de lucru. Numărul indicat pe widget se referă la
numărul seturilor de date disponibile privind substanțe.
Mixtures (Amestecuri) stochează informații despre seturile de date disponibile privind
amestecuri, precum și despre dosarele întocmite.
Articles (Articole) se folosește doar pentru realizarea de notificări către baza de date SCIP,
creată în baza Directivei- cadru privind deșeurile (DCD) 4.

Această funcție este relevantă doar pentru furnizorii de articole care conțin anumite substanțe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații de peste 0,1 % din greutate. În secțiunea
4
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Secțiunea Import IUCLID files (Importare fișiere IUCLID) vă oferă posibilitatea să importați
fișiere .i6z în versiunea IUCLID cu care lucrați. Aceste fișiere pot să conțină seturi de date
privind entități juridice, substanțe de referință sau substanțe/amestecuri, precum și dosare.

4.2 Gestionarea entităților IUCLID în afara notificării
Pictograma meniu din „Dashboard” (Tabloul de bord) vă direcționează către meniul principal.
Acesta conține linkuri directe către paginile din listă corespunzătoare diverselor entități. De aici
puteți gestiona ușor informațiile specifice entității, de exemplu datele privind entitățile juridice,
persoanele de contact și substanțele de referință, precum și privind utilizatorii și rolurile lor, în
afara notificării.

referitoare
la
DCD
de
pe
site-ul
(https://echa.europa.eu/ro/understanding-wfd).

ECHA

se

găsesc

informații

detaliate
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4.2.1 Gestionarea informațiilor privind persoanele de contact
Atunci când administrați persoanele de contact din afara notificării (aveți posibilitatea să le
gestionați și din cadrul unei notificări), puteți să creați noi persoane de contact sau să le editați
pe cele existente, să exportați o selecție de contacte, precum și să le clonați.

4.3 Pași pentru întocmirea unui set de date inițial privind
amestecul/produsul
Secțiunea de față explorează principiile generale privind crearea unui set de date special
conceput pentru notificările destinate centrelor de informare toxicologică, prezentând fiecare
câmp în parte. Pentru a începe, facem clic pe „Mixtures” (Amestecuri).
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Vom fi redirecționați către pagina Mixtures/Products (Amestecuri/Produse), pe care sunt
afișate toate seturile de date („Datasets”) aflate în curs de pregătire (simbol de amestec
portocaliu). Alternativ, puteți comuta la fila de vizualizare a tuturor dosarelor („Dossiers”)
create anterior (simbol de lacăt violet).

4.3.1 Creați un nou set de date privind amestecul/produsul
Butonul „+New mixture/product” (+Amestec/produs nou) lansează procesul de creare a unui
nou set de date referitor la un amestec/produs. Pentru a finaliza procesul, trebuie să
introduceți denumirea amestecului și să apăsați „Create” (Creare).

23
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Setul de date privind amestecul este identificat după denumirea dată în momentul
creării sale. Se poate folosi orice denumire, însă vă sugerăm să alegeți denumirea
folosită în mod uzual în cadrul întreprinderii pentru amestecul respectiv. Aceasta
poate fi, de exemplu, o denumire internă sau un identificator de formulă.
Denumirea poate fi schimbată în caz de nevoie.

4.3.2 Setați contextul de lucru
Odată creat, setul de date privind amestecul poate fi deschis pentru a selecta „Working
context” (Context de lucru). Pe baza acestui context se încarcă câmpurile IUCLID relevante
pentru actul legislativ și procesul care au fost selectate.

De exemplu, pentru întocmirea unei notificări destinate centrelor de informare toxicologică se
selectează contextul „CLP Poison centre notification”.

PCN: ghid practic – versiunea 5.1
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Sunt disponibile și pot fi selectate și alte opțiuni relevante pentru aceste notificări (diverși
componenți), dar în general nu este obligatoriu să fie selectate dacă se creează seturi de date
privind componenții respectivi direct în documentul privind compoziția amestecului final
(„Composition document”). În secțiunile ulterioare ale prezentului ghid se găsesc mai multe
informații referitoare la modalitatea de creare a acestor seturi de date în cadrul unei notificări:
•

„CLP Poison centre notification (mixture-in-mixture)” [CLP Notificare pentru centrele de
informare toxicologică (amestec în amestec)] - (capitolul 4.8)

•

„CLP Interchangeable Component Group (ICG)” [CLP Grup de componenți
interschimbabili (ICG)] - (capitolul 5)

•

„CLP PCN Standard formula component (SF)” [CLP PCN Component cu formulă standard
(SF)] - (capitolul 5)

În mod similar, atunci când se lucrează în widgetul pentru substanțe se afișează un context de
lucru „PCN Substance information” (PCN Informații despre substanță). Din nou, nu este
necesar să selectați această opțiune dacă ați adăugat componenți de tip substanță în
„documentul privind compoziția amestecului” final (secțiunea 4.7).

26
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4.3.3 Deschideți și completați antetul proiectului de dosar
Deschideți „antetul proiectului de dosar” făcând clic pe hyperlinkul cu titlul
CLP Poison
centre notification (CLP Notificare pentru centrele de informare toxicologică) din partea stângă
a arborelui de navigare – observați că unele secțiuni din antetul proiectului de dosar trebuie
completate obligatoriu în această etapă, iar altele nu. În continuare se explică mai în detaliu
fiecare secțiune.

„Dossier name” și „Dossier submission remarks” sunt câmpurile din antetul proiectului
de dosar în care puteți să introduceți, dacă doriți, denumirea dosarului pe care îl pregătiți sau
eventuale observații referitoare la transmitere, pentru evidențele proprii.
„PCN number”, adică numărul de notificare a centrelor de informare toxicologică, este o
informație obligatorie care poate fi generată și atribuită notificării prin deschiderea câmpului și
apăsarea butonului de generare automată marcat prin două săgeți circulare. Numărul PCN
indică o notificare inițială (sau o notificare nouă în urma modificării semnificative a compoziției)
și este folosit de centrele de informare toxicologică pentru a urmări toate actualizările conexe
notificării. Numerele PCN se pot genera fie din instrumentele de pregătire a dosarelor, fie cu
ajutorul unuia dintre generatoarele de numere UUID disponibile online, de exemplu
https://www.uuidgenerator.net/
În câmpurile „Country (market placement)” și „Language” trebuie precizate toate zonele
de piață pe care va fi introdus amestecul, precum și toate limbile relevante pentru fiecare
piață. Limbile permise, conform celor specificate de fiecare stat membru, se găsesc în
documentul „Overview of Member States Decisions on Implementing Annex VIII to the CLP”
(Prezentare generală a deciziilor statelor membre privind punerea în aplicare a anexei VIII la
CLP) https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/appointed-bodies
Limbile trebuie indicate înainte de pregătirea datelor, deoarece astfel se creează
câmpurile multilingve necesare pentru eventualele câmpuri de text liber care
trebuie completate în toate limbile relevante, de exemplu pentru informațiile
toxicologice.
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De asemenea, este important să vă gândiți care sunt zonele de piață cu adevărat
relevante, în care ar trebui transmise notificări. După transmiterea cu succes a
unei notificări, zonele de piață nu pot fi eliminate printr-o actualizare, dar se pot
adăuga oricând zone noi în caz de nevoie. Rețineți că această regulă se aplică și în
cazul în care în care o anumită țară nu mai face parte din piață.

4.3.3.1 Explicații cu privire la tipurile de transmiteri
În mod implicit, tipul transmiterii este setat ca fiind „standard”. Prin urmare, nu este nevoie să
selectați tipul transmiterii decât dacă vă abateți de la cerințele standard privind informațiile.

Opțiunea „Limited Submission (industrial use only)” [Transmitere limitată (numai pentru
uz industrial)] este disponibilă pentru amestecurile periculoase introduse pe piață exclusiv
pentru utilizări industriale.

Rețineți că trebuie să țineți seama și de utilizările date amestecului în aval. De
exemplu, nu puteți să alegeți această opțiune dacă amestecul se folosește la
formularea unui alt amestec destinat utilizării profesionale sau de către
consumatori. Totuși, opțiunea se aplică în cazul amestecurilor incluse într-un
amestec final destinat utilizărilor profesionale sau de către consumatori care nu
intră în domeniul de aplicare al articolului 45 și al anexei VIII (amestecuri cu o
utilizare finală care nu fac obiectul notificării).

Opțiunea „Group submission” (Transmitere în grup), descrisă mai pe larg în capitolul 8, este
disponibilă pentru crearea unui dosar cu informații despre mai multe amestecuri, în
următoarele condiții:
•

toate amestecurile conțin aceeași compoziție, cu excepția anumitor parfumuri și în
anumite condiții;

•

pentru fiecare component (cu excepția anumitor parfumuri) se indică aceleași
concentrații/intervale de concentrație;

•

toate amestecurile din grup au aceeași clasificare privind pericolele fizice și pentru
sănătate.

Opțiunea „Voluntary submission” (Transmitere voluntară) este disponibilă pentru entități
care nu au obligația de a transmite notificări sau pentru amestecuri care nu se încadrează în
sfera de aplicare a articolului 45 și a anexei VIII.

28

PCN: ghid practic – versiunea 5.1

Entitatea care realizează o „transmitere voluntară” este întotdeauna răspunzătoare
pentru notificarea transmisă. De asemenea, transmiterile voluntare trebuie
menținute la zi, de exemplu în cazul în care este necesară actualizarea oricărei
informații.

4.3.3.1 Explicații cu privire la tipurile de notificări
Trebuie să se specifice tipul notificării, și anume inițială, de actualizare sau notificare nouă în
urma unei modificări majore de compoziție. Alegerea tipului determină cadrul pentru
pregătirea dosarului, precum și regulile care vor fi folosite pentru validarea informațiilor cu
ajutorul asistentului pentru validare.

„Initial notification” (Notificarea inițială) este prima transmitere efectuată pentru un
amestec/produs. Actualizările nu pot fi acceptate decât dacă transmiterea inițială a fost
realizată cu succes.
Tipul „New notification after a significant change of composition” (Notificare nouă în
urma modificării semnificative a compoziției) trebuie selectat în cazul în care un amestec
notificat a suferit modificări de compoziție care depășesc limitele stabilite, indicate în anexa
VIII la CLP. Acest lucru duce de fapt la existența a două amestecuri diferite pe piață; cele două
seturi de informații (referitoare la compoziția inițială și, respectiv, la cea nouă) rămân
relevante (există posibilitatea ca ambele produse să rămână pe piață o perioadă lungă de
timp). Transmiterea anterioară și noua notificare rămân conectate prin numărul PCN aferent –
vezi secțiunea 11.2.
Tipul „The submission is an update” (Transmiterea reprezintă o actualizare) se selectează
dacă este necesară actualizarea informațiilor existente în baza de date la momentul respectiv.
În cazul transmiterilor actualizate, compoziția amestecului rămâne aceeași. Atât transmiterile
anterioare, cât și cele actualizate rămân potențial relevante pentru centrele de informare
toxicologică și pentru organismele desemnate – vezi secțiunea 11.1.
Nu selectați „Update” dacă trebuie să retransmiteți o notificare care nu a trecut
regulile de validare și, deci, nu există o transmitere inițială reușită. Acest lucru va
declanșa regula de validare BR568.
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4.3.4 Navigarea generală și funcțiile concepute pentru introducerea
datelor
Arborele de navigare, sau cuprinsul, afișat pe partea din stânga a paginii vă ajută să comutați
cu ușurință între antetul proiectului de dosar și secțiunile personalizate create pentru setul de
date privind amestecul pe care îl notificați centrelor de informare toxicologică. În fiecare
secțiune trebuie create documente. Din arborele de navigare puteți să navigați prin setul de
date cu ajutorul săgeților care extind și restrâng secțiunile.

Fiecare dintre secțiunile și documentele create pot fi extinse și administrate cu ajutorul unor
funcții suplimentare.
Funcție

Simbol

Restrânge secțiunea
Extinde secțiunea
Adaugă document nou
Document IUCLID
Numărul documentelor IUCLID din fiecare secțiune
Coș de gunoi pentru ștergerea documentelor nedorite
Substanță

+
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Amestec/Produs
Antetul proiectului de dosar

4.3.4.1 Crearea unui „document nou”
Înainte de a introduce informații în setul de date, trebuie creat un document care să conțină
câmpurile de intrare relevante, făcând clic pe semnul portocaliu + și selectând „+New
document” (+Document nou).
Atunci când se creează un document nou, acesta este reprezentat printr-o bulină portocalie și i
se alocă o denumire și un număr implicite (de exemplu, [Classification and Labelling.001] –
[Clasificare și etichetare.001]), precum și un număr UUID specific documentului respectiv.
Denumirea documentului poate fi editată după dorință.

4.3.4.2 Editarea denumirilor documentelor
După crearea
ceea ce ajută
funcția „Copy
editați-l după

unui document, înregistrările pot fi redenumite în funcție de nevoile utilizatorului,
la găsirea mai ușoară a înregistrării – de exemplu, atunci când se folosește
from” (Copiere din). Plasați pur și simplu cursorul în interiorul câmpului și
dorință. După redenumirea documentului, este necesar să salvați modificările.
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4.3.4.3 „Copierea datelor din” documente existente
Dacă ați creat în trecut documente cu informații pentru alte seturi de date aferente unor
amestecuri, acestea vor putea fi reutilizate în noile seturi de date.
Pentru a include informații introduse anterior, faceți clic pe cele trei puncte „…” aflate în colțul
din dreapta sus al setului de date la care lucrați. Vor apărea o serie de funcții, printre care și
„Copy data from …” (Copiere date din …”.

Se afișează o listă a seturilor de date disponibile pentru selectarea informațiilor. Lista este
setată să afișeze în mod implicit tipul de entitate „Mixtures” (adică seturi de date referitoare la
amestecuri), însă puteți să selectați și „Dossiers” (Dosare). Dacă doriți, puteți să utilizați
funcția de căutare pentru a localiza mai ușor informațiile-sursă și a realiza o selecție mai
rapidă.
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Puteți să copiați în bloc date dintr-un dosar într-un set de date nou creat,
selectând tipul de entitate „Dossier” și alegând informațiile pe care doriți să le
copiați.

După ce alegeți documentul-sursă din care doriți să copiați informațiile, puteți să copiați toate
secțiunile (cu precizarea că informațiile din antetul dosarului nu pot fi copiate peste cele
existente) sau să filtrați mai riguros secțiunile pe care doriți să le copiați.
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După copierea informațiilor specificate, documentul copiat va apărea cu denumirea
„[denumirea inițială a înregistrării].COPY”, dar poate fi redenumit oricând.

4.3.4.4 Utilizarea funcției de „clonare”
Funcția „Clone” (Clonare) este disponibilă pentru a înlesni, de exemplu, pregătirea dosarelor de
actualizare prin reproducerea exactă a unui set de date privind amestecul, pe care îl puteți
edita pentru a crea un nou dosar pe baza lui. În acest fel nu mai trebuie să introduceți din nou
toate informațiile referitoare la amestec, cum sunt compoziția, informațiile toxicologice sau
informațiile despre produs.
Rețineți că contextul de lucru nu se clonează, prin urmare trebuie să îl resetați
și să introduceți informațiile în antetul proiectului de dosar.

Această funcție este disponibilă în lista cu seturi de date făcând clic pe cele trei puncte „…” din
dreptul setului de date pe care doriți să îl reproduceți și selectând „Clone”.
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Ca alternativă, puteți să deschideți setul de date referitor la amestec și să creați o copie
clonată făcând clic pe cele trei puncte „…” aflate în colțul din dreapta sus. Se va deschide o
listă de funcții, printre care și cea de clonare.

După clonare, setul de date va apărea în lista seturilor de date privind amestecul, având
denumirea de „numele inițial al amestecului_CLONE_[data]”. Puteți să editați denumirea după
dorință înainte să creați un nou dosar.

5. Întocmirea unei PCN – secțiune cu secțiune
5.1 Secțiunea privind identitatea amestecului și notificatorul legal
5.1.1 Denumirea amestecului
Aceasta este denumirea introdusă pentru amestec la momentul creării noului set de date
privind amestecul/produsul. Poate fi denumirea comercială a produsului, dar nu este neapărat
necesar. Acest câmp este editabil.
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5.1.2 Notificatorul legal
Documentul referitor la notificatorul legal afișează denumirea entității juridice și numărul UUID.
Această entitate juridică este verificată prin comparare cu utilizatorul autentificat în ECHA
Submission portal și este considerată a fi entitatea responsabilă.

La momentul transmiterii, numărul UUID al entității juridice specificat la nivel de
amestec trebuie să corespundă entității juridice înregistrate în ECHA Submission
portal. Rețineți că schimbarea denumirii entității juridice nu determină schimbarea
numărului UUID al entității notificatoare. Toate modificările care vizează entitatea
juridică trebuie gestionate în ECHA Accounts.

5.1.2.1 Modificarea numărului UUID al notificatorului legal
Dacă este necesar, datele privind proprietarul entitate juridică pot fi înlocuite cu cele ale unei
entități juridice diferite. Pentru a elimina o entitate juridică, faceți clic pe hyperlinkul cu
denumirea acesteia din câmpul „Legal Entity Owner” (Proprietar entitate juridică).
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Faceți clic pe „X” pentru a elimina entitatea juridică atribuită.

Faceți clic pe „Select” (Selectare) pentru a deschide lista entităților juridice disponibile.

Alegeți entitatea juridică dorită dintre cele disponibile afișate în aplicația în care lucrați. Dacă
nu o găsiți, va trebui să importați datele privind proprietarul entitate juridică, de exemplu din
ECHA Accounts.

Nu editați din setul de date denumirea sau alte date privind entitate juridică, de
exemplu datele de contact. Această acțiune nu va modifica numărul UUID al
entității juridice care reprezintă notificatorul legal. Dacă este necesar să actualizați
aceste informații, trebuie să o faceți din ECHA Accounts.
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5.1.3 Alți identificatori
Aceștia pot fi utilizați pentru a adăuga informații suplimentare despre amestec.

Adăugați un „+New item” (+Element nou) și selectați un element din lista de opțiuni cu tipurile
de denumiri (de exemplu, indice de culoare). Adăugați apoi informațiile specifice în câmpul
„Name” (Denumire) – fie selectând o denumire din lista de opțiuni (doar în cazul
combustibililor și al formulelor standard), fie alegând opțiunea „Other” (Alta).

Dacă selectați „Other” în câmpul pentru denumire, puteți să introduceți informații suplimentare
în câmpul de text liber.
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5.1.4 Persoana de contact
În secțiunea „Contact person(s)” (Persoană/persoane de contact) se înregistrează rolurile și
datele de contact ale unei persoane, de exemplu ale unui „contact de urgență” în cazul
transmiterilor limitate sau ale unui „punct de contact” în cazul în care notificatorul nu dispune
de mai multe informații relevante pentru răspunsul în situații de urgență.
Faceți clic pe „+ New item” (+Element nou) și selectați un contact deja creat sau creați unul
nou.

Dacă în lista de opțiuni din câmpul „Contact Type” (Tip contact) nu se regăsește tipul corect de
contact pe care doriți să îl menționați, puteți să selectați opțiunea „Other” (Alt tip) și să
introduceți informații în câmpul de text liber.

În cazul transmiterilor limitate trebuie selectat tipul de contact „Emergency
contact” (Contact de urgență).
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În plus, dacă amestecul este introdus pe piață într-o singură zonă de piață, atunci
trebuie să înregistrați numai un contact de urgență, precizând această informație. Dacă
transmiterea vizează zone de piață multiple, atunci trebuie să înregistrați mai multe
persoane de contact. Fiecare înregistrare va conține informații privind persoana de
contact în caz de urgență din țara respectivă, chiar dacă sunt valabile aceleași date
pentru toate țările.

5.2 Documentul privind compoziția amestecului
„Documentul privind compoziția amestecului” conține detalii despre toți componenții
amestecului introdus pe piață. Pentru a introduce aceste informații, mai întâi trebuie să creați
un „document nou”.

După ce creați documentul privind compoziția amestecului, se creează o secțiune referitoare la
componenți, în care se adaugă componenții de tip substanțe individuale și de tip amestec ai
amestecului final prin selectarea butonului „+ New item” (+ Element nou).
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Elementul astfel creat poate fi deschis și completat făcând clic pe zona cu fundal albastru.

Se deschide caseta „Set values” (Valori setate), în care trebuie introduse valori pentru fiecare
component.

„Name”: denumirea componentului. Mai întâi trebuie să selectați tipul componentului, adică
să precizați dacă acesta este o substanță sau un amestec. După efectuarea selecției este
obligatoriu să continuați cu identificarea componentului.
„Function”: funcția trebuie precizată în mod obligatoriu doar dacă indicați un component de
tip GCI (identificator de component generic). În astfel de cazuri trebuie făcută o alegere între
parfumuri și coloranți. În toate celelalte cazuri, informația poate fi specificată voluntar.
„Typical concentration/Concentration range”: concentrația componenților poate fi
declarată fie sub forma concentrației tipice (concentrația exactă), fie sub forma unui interval
de concentrație, și poate fi exprimată fie ca % (w/w), fie ca % (v/v). Dacă se specifică
intervale, trebuie folosiți operatori (>, <, ≤, ≥).
Rețineți că unitățile de măsură trebuie indicate în același mod pentru toți componenții.
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Declararea concentrațiilor
Concentrațiile trebuie declarate în conformitate cu
limitele permise, care sunt detaliate în anexa VIII, cu
excepția cazului în care se aplică dispoziții specifice.
La următoarea adresă puteți găsi informații despre
intervalele permise, precum și exemple practice:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/componentsof-major-concern

Aceste tipuri de componenți nu trebuie semnalizate decât dacă îndeplinesc anumite
condiții, prezentate pe scurt în anexa VIII la Regulamentul CLP. Pentru mai multe
informații, vezi capitolul 6:
•

Component cu formulă standard (standard formula – FS)

•

Grup de componenți interschimbabili (interchangeable component group
– ICG)

•

Identificator de component generic (generic component identifier – GCI)

5.3 Adăugarea unui component de tip substanță
Fiecare „component de tip substanță” al amestecului final este identificat cu ajutorul
informațiilor cuprinse într-un „set de date privind substanța”. Aceste seturi de date trebuie
întocmite și pentru toate substanțele conținute de „amestecurile în amestec” raportate
(mixture-in-mixture – MiM).
Este necesar să creați mai întâi un element nou făcând clic pe „+ New item” în documentul
privind compoziția amestecului (principal). Câmpul generat pentru component primește un
număr. Făcând clic pe câmpul respectiv (albastru deschis), se deschide caseta „Set values”
(Valori setate), unde trebuie să selectați „Substance” (Substanță) în câmpul „Name”
(Denumire).
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Datele despre substanță pot fi incluse în două moduri, și anume:
i) fie selectând din listă un set de date privind substanța întocmit anterior,
ii) fie creând un nou set de date privind substanța cu ajutorul butonului „+ Create”.

i)

Dacă selectați o substanță din listă, secțiunea privind denumirea se va completa
automat cu denumirea existentă în setul de date privind substanța și îi vor fi
asociate toate celelalte informații din setul de date.
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ii)
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Dacă creați un set de date privind substanța, va trebui să introduceți manual
informații în următoarele câmpuri:

„Reference substance”: informațiile despre substanța de referință sunt obligatorii în cazul
componenților de tip substanță (cu excepția identificatorilor de component generic) – aveți și
aici două opțiuni: fie să selectați o substanță de referință din lista disponibilă (dacă există), fie
(dacă substanța nu se regăsește în listă) să descărcați un document privind substanța de
referință și să îl importați direct în mediul de lucru sau să vă creați propriul document de acest
tip.
„Legal entity”: rețineți că entitatea juridică este o informație obligatorie la crearea setului de
date în IUCLID, însă nu este obligatorie în scopuri legate de PCN și nu se verifică. Câmpul se
completează automat cu entitatea juridică a utilizatorului, dar poate fi editat – de exemplu,
pentru a introduce o entitate juridică nedefinită.
„Substance name”: câmpul referitor la denumirea substanței este un câmp de text liber și nu
trebuie completat într-o anumită limbă. Prin urmare, rămâne responsabilitatea notificatorului
să decidă ce limbă este mai potrivită pentru toți destinatarii. În documentul referitor la
substanța de referință se pot include și denumiri în alte limbi, în secțiunea „Synonyms”
(Sinonime).
Atunci când un component de tip substanță are mai multe denumiri, se recomandă să
nu se includă toate denumirile în acest câmp, ci să se introducă denumirile suplimentare
în câmpul „Synonyms” din documentul privind substanța de referință – vezi secțiunea
5.3.2.
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5.3.1 Descărcarea unei substanțe de referință de pe site-ul IUCLID
„Substanța de referință” se folosește pentru a defini identitatea unei substanțe într-un mod
care să facă posibilă reutilizarea definiției în mai multe dosare la nevoie. Deși puteți să creați
documente privind substanța de referință în timpul pregătirii dosarului, există și posibilitatea
de a le descărca și importa sub forma unui set gata creat de pe site-ul IUCLID
(https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances).
Rețineți că setul de substanțe de referință disponibil pentru descărcare nu este
întreținut și că pot exista erori și neconcordanțe. Este responsabilitatea utilizatorului să
verifice informațiile pe care le folosește în notificare.
Din pagina „Search and download Reference substance” (Căutare și descărcare substanțe de
referință) de pe site-ul IUCLID, începeți prin căutarea substanței cu ajutorul numărului CE sau
al unui alt identificator de produs. Din lista rezultatelor, puteți să descărcați și să salvați fișierul
în calculator (în format .i6z), dându-i o denumire mai semnificativă.

Pentru a importa substanța de referință în aplicația IUCLID în care lucrați, selectați „Browse”
(Răsfoire) și localizați fișierul pe care l-ați salvat mai devreme, de exemplu pe desktop.
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După ce ați importat cu succes fișierul cu informații despre substanța de referință, acesta va fi
disponibil în lista substanțelor de referință.

5.3.2 Crearea și asocierea unei substanțe de referință
Un set de date privind o substanță poate fi asociat unei substanțe de referință fie a) prin
alegerea unei substanțe de referință din listă, fie b) prin crearea unei noi substanțe de
referință. Pentru a crea o substanță nouă trebuie introduse cel puțin următoarele informații:
i)

denumirea substanței de referință

ii) cel puțin unul dintre următorii identificatori pentru descrierea substanței de referință:
numărul CE, numărul CAS, denumirea IUPAC, denumirea chimică
internațională, indicele de culoare sau denumirea INCI. Rețineți că denumirea
chimică internațională trebuie menționată în câmpul „IUPAC name” (Denumirea
IUPAC).

Polimerii sunt considerați substanțe și trebuie identificați în același fel ca orice alt
component, adică este necesar să precizați o denumire și un număr de identificare, astfel
cum se descrie la articolul 18 alineatul (2) din CLP. În cazurile în care nu sunt disponibile
nici numerele CE și CAS, nici denumirea IUPAC, puteți să introduceți denumirea cunoscută
în câmpul „IUPAC name” din documentul privind substanța de referință.

Atunci când creați o nouă substanță de referință, se deschide formularul corespunzător și
puteți să introduceți informațiile în acesta.
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Lista din câmpul „Inventory number” (Număr de inventar) nu conține toate substanțele.
Dacă substanța nu se regăsește în inventarul CE, va trebui să introduceți manual
informațiile despre identitatea substanței în secțiunea „Reference substance
information” (Informații despre substanța de referință).

Câmpul de Synonyms (Sinonime) ale substanței de referință poate fi folosit, de exemplu,
pentru a include mai multe limbi sau mai multe denumiri, cum ar fi denumirile uzuale.
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5.3.3 Clasificarea (și etichetarea) substanței
Trebuie inclus un document de tip „Classification and labelling” (Clasificare și etichetare)
pentru substanță. Se poate crea un document nou sau se poate copia un document dintr-o
sursă existentă.

În documentul nou, clasificarea substanței trebuie indicată prin selectarea unui element din
lista de opțiuni „Hazard categories and statements” (Categorii și fraze de pericol). De
asemenea, se pot indica limitele de concentrație specifice și factorii M în câmpurile specifice,
dacă este cazul.
Dacă substanța nu este clasificată pentru niciun pericol fizic, pentru sănătate sau pentru
mediu, selectați „Not classified” (Neclasificată). Această selecție duce la înghețarea
câmpurilor privind clasificarea. Tot în această secțiune pot fi indicate și clasele de pericol
suplimentare, în câmpul „Additional hazard classes”.

48

PCN: ghid practic – versiunea 5.1

Informațiile despre componenții substanței din secțiunea „Labelling” (Etichetare) nu sunt
obligatorii, dar pot fi incluse în mod voluntar. Rețineți că funcția „Calculate” (Calculare)
folosește informațiile despre clasificare introduse la pasul anterior pentru a obține informațiile
de etichetare.
Este responsabilitatea notificatorului să verifice rezultatele funcției „Calculate” în
secțiunea referitoare la etichetare. Informațiile pot fi modificate la nevoie.

PCN: ghid practic – versiunea 5.1

49

5.4 Adăugarea unui component de tip amestec în amestec (MiM)
5.4.1 Identificarea amestecului în amestec și specificarea
concentrației
Trebuie creat un set de date privind amestecul pentru fiecare component de tip MiM pe care îl
conține amestecul final care va fi introdus pe piață. Dacă se raportează substanțele cunoscute
din MiM, atunci sunt necesare seturi de date privind substanțele, fiecare trebuind să fie
identificată prin propriul identificator și să fie asociată unei substanțe de referință.

Dacă substanțele care formează componentul de tip amestec în amestec sunt
cunoscute, ele trebuie precizate individual, la fel ca în cazul tuturor celorlalte substanțe,
și nu trebuie incluse într-un MiM. Într-un astfel de caz, verificați ca nu cumva să
raportați de două ori aceeași substanță – dacă da, ele vor trebui comasate și raportate o
singură dată.

Este necesar să creați mai întâi un element nou făcând clic pe „+ New item” în documentul
privind compoziția amestecului (principal). Făcând clic pe câmpul respectiv (albastru deschis),
se deschide caseta „Set values” (Valori setate), unde trebuie să selectați „Substance”
(Substanță) în câmpul „Name” (Denumire).

Datele despre MiM pot fi specificate în două moduri, și anume:
i)

fie selectând din listă un set de date privind amestecul întocmit anterior, dacă este
disponibil,
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ii) fie creând un nou set de date privind amestecul cu ajutorul butonului „+ Create” și
introducând informațiile relevante.

i)

ii)

La selectarea unui set de date privind amestecul din listă, caseta „Set values” (Valori
setate) va fi populată automat cu denumirea componentului MiM și se va crea o legătură cu
informațiile asociate.

La crearea unui set de date privind amestecul, trebuie să introduceți manual informațiile
referitoare la componentul de tip amestec, și anume:
„Mixture name”: câmpul pentru denumirea amestecului este un câmp de text liber în care ar
trebui introdusă denumirea amestecului astfel cum a fost primită de furnizor.
Atunci când un component de tip amestec are mai multe denumiri, se recomandă să nu
se includă toate denumirile în acest câmp. Se pot include în secțiunea „Other identifiers”
(Alți identificatori).

„Legal entity owner”: rețineți că entitatea juridică este o informație obligatorie la crearea
setului de date în IUCLID, însă nu este obligatorie în scopuri legate de PCN și nu se verifică. La
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acest pas trebuie selectată o entitate juridică, aceasta putând să fie de exemplu entitatea
juridică a utilizatorului.

După introducerea și salvarea denumirii amestecului, este necesar să se completeze caseta
„Set values” (Valori setate):
„Function”: funcția trebuie precizată în mod obligatoriu doar dacă indicați un component de
tip GCI (identificator de component generic). În astfel de cazuri trebuie făcută o alegere între
parfumuri și coloranți. În orice caz, informația poate fi specificată voluntar.
„Typical concentration/Concentration range”: concentrația componenților poate fi
declarată fie sub forma concentrației tipice (concentrația exactă), fie sub forma unui interval
de concentrație, și poate fi exprimată fie ca % (w/w), fie ca % (v/v). Introduceți informațiile
relevante indiferent dacă componentul MiM reprezintă 100 % din amestecul final sau numai o
parte din amestecul final. Pentru specificarea intervalelor trebuie folosiți operatori (>, <, ≤, ≥)
– rețineți că termenul „aprox.” nu este permis.

Rețineți că unitățile de măsură trebuie indicate în același mod pentru toți componenții.

Concentrațiile componenților periculoși și nepericuloși trebuie declarate în conformitate cu
limitele permise, care sunt detaliate în anexa VIII, cu excepția cazului în care se aplică
dispoziții specifice). Puteți găsi mai multe informații despre aceste intervale, inclusiv exemple
practice, pe site-ul nostru: https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/components-of-majorconcern
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Aceste tipuri de componenți nu trebuie indicate decât dacă îndeplinesc anumite condiții,
prezentate pe scurt în anexa VIII la Regulamentul CLP. Pentru mai multe informații, vezi
capitolul 6:
•

Component cu formulă standard (standard formula – FS)

•

Grup de componenți interschimbabili (interchangeable component group
– ICG)

•

Identificator de component generic (generic component identifier – GCI)

5.4.2 Completarea informațiilor despre MiM
Prezenta secțiune descrie documentele relevante privind MiM și modul în care trebuie introduse
informațiile în IUCLID atunci când compoziția unui MiM nu este pe deplin cunoscută.
Atunci când în documentul privind compoziția amestecului principal se adaugă un component
MiM și se apasă butonul „Save” (Salvare), în arborele de navigare se generează un set
suplimentar de câmpuri cu informații. Aceste secțiuni devin vizibile dacă folosiți săgețile pentru
a extinde informațiile despre MiM. Pentru a introduce informațiile necesare în fiecare secțiune,
mai întâi trebuie creat un document nou („New document”).
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Rețineți că, în funcție de informațiile pe care le folosiți pentru a raporta amestecul în
amestec, este posibil să nu trebuiască completate toate secțiunile și toate câmpurile.
Consultați Ghidul privind anexa VIII (https://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-clp) pentru a afla ce informații trebuie furnizate obligatoriu pentru
amestecul în amestec, astfel cum se prevede în partea B secțiunea 3.2.2 din anexa VIII la
CLP.

„MiM identity” (identitatea MiM): rețineți că denumirea MiM (la fel ca entitatea juridică) a
fost precizată în cadrul procesului de creare a înregistrării, la pasul anterior. Puteți adăuga
informații despre MiM în secțiunea „Other identifiers” (Alți identificatori), de exemplu dacă
amestecul are o formulă standard sau este un combustibil, astfel cum se prevede în anexa
VIII. Nu este necesar să includeți aici persoane de contact pentru MiM – consultați descrierea
de mai jos a secțiunii „MiM supplier” (Furnizorul MiM).
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„MiM composition” (Compoziția MiM): aici se introduc (numai) componenții MiM de tip
substanță. Componentul de tip substanță este apoi extins pentru a se introduce informații
despre identitatea substanței conținute în MiM (substanța de referință) și clasificarea acesteia
(vezi secțiunile 4.3.5.3 și 4.3.5.4).

„MiM UFI”: în acest câmp poate fi inclus codul UFI al MiM transmis de furnizor, dacă este
disponibil. Secțiunea „Regulatory programme” (Program de reglementare) trebuie să conțină
textul „CLP unique formula identifier” (Identificator unic de formulă conform CLP), precum și
codul UFI introdus în câmpul ID.

„MiM supplier” (Furnizorul MiM): datele furnizorului pot fi introduse prin selectarea lor din
lista entităților juridice. Dacă datele nu sunt afișate, se poate crea un document nou („+New
document”) în care se introduc datele relevante ale furnizorului MiM (numele, adresa de e-mail
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și numărul de telefon ale furnizorului MiM). Rețineți că numărul UUID al entității juridice care
furnizează amestecul în amestec nu reprezintă o informație obligatorie.
Atunci când specificați datele furnizorului MiM, asigurați-vă că folosiți datele
furnizorului din UE. Acest lucru le va fi de ajutor autorităților în cazul în care vor
dori să afle mai multe informații despre compoziție.

„Classification (and labelling)” (Clasificarea și etichetarea MiM): clasificarea
amestecului în amestec trebuie indicată prin selectarea unui element din lista de opțiuni
„Hazard categories and statements” (Categorii și fraze de pericol). Elementele de etichetare a
MiM nu sunt obligatorii, dar pot fi incluse voluntar. Pentru înlesnirea acestui proces poate fi
folosită funcția „Calculate” (Calculare), în urma verificării rezultatelor de către notificator.
„MiM safety data sheet” (Fișă cu date de securitate pentru MiM): în toate cazurile,
această informație este opțională, dar câmpul este disponibil pentru eventualitatea în care se
dorește încărcarea de FDS în mai multe limbi.
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5.4.3 Introducerea informațiilor despre compoziția MiM
După crearea documentul privind compoziția MiM, se afișează secțiunea „Components”
(Componenți). În aceasta se pot adăuga substanțele cunoscute care fac parte din compoziția
MiM. Fiecare substanță se adaugă făcând clic pe „+New item” (+Element nou).

Atunci când faceți clic pe elementul creat (zona cu fundal albastru) din secțiunea
„Components”, se deschide o casetă specifică pentru setarea valorilor substanțelor din MiM.

„Name” (Denumire) – rețineți că în câmpul privind denumirea din cadrul compoziției MiM se
pot adăuga doar componenți de tip substanță.
„Function” (Funcția) nu este o informație obligatorie, dar poate fi menționată voluntar.
„Typical concentration” (Concentrația tipică) sau „Concentration range” (Intervalul de
concentrație) trebuie specificate pentru substanța din MiM. De obicei, această informație este
preluată din FDS și nu se verifică.
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5.4.4 Introducerea identității substanței și a informațiilor despre
clasificarea componenților MiM
Selectarea „denumirii” în caseta de setare a valorilor determină inițierea procesului de
identificare a componenților de tip substanță ai amestecului în amestec. Substanța poate fi
identificată în două moduri:
•

prin selectarea unui set de date existent, sau

•

prin crearea unui set de date nou.

În oricare dintre cazuri, fiecărui component de tip substanță inclus în compoziția MiM trebuie
să îi fie asociată o substanță de referință în documentul „Identity of the substance”
(Identitatea substanței). De asemenea, trebuie indicată clasificarea. Folosiți săgețile > din
arborele de navigare pentru a extinde secțiunea privind substanța din MiM și a afișa identitatea
substanței și documentele de clasificare și etichetare.

Mai întâi trebuie creat un document de clasificare și etichetare nou, care trebuie apoi
completat cel puțin cu clasificarea substanței din punctul de vedere al pericolelor fizice și al
celor pentru sănătatea umană sau, după caz, cu mențiunea „Not classified” (Neclasificată).
Informațiile despre etichetare nu sunt obligatorii, dar pot fi incluse voluntar.
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5.4.5 Întocmirea notificării atunci când MiM reprezintă 100 % din
compoziție
În situațiile specifice în care notificatorul nu deține suficiente informații despre compoziție
pentru a îndeplini cerințele anexei VIII (și nu le poate obține din partea furnizorului), poate fi
acceptată o notificare în care amestecul în amestec să reprezinte 100 % din compoziția
amestecului final.

Obligația de a transmite o notificare completă rămâne valabilă, astfel:
1. Creați un nou set de date privind amestecul și alegeți contextul de lucru CLP poison
centre notification (Notificarea centrelor de informare toxicologică conform CLP).
2. Introduceți toate informațiile necesare în notificarea amestecului final:
a. secțiunea de antet al dosarului (de exemplu piețe, limbi, tipul notificării);
b. secțiunea cu informații despre produs (de exemplu ambalaj, tip de utilizare,
principala utilizare preconizată, denumiri comerciale, culoare, stare fizică);
c. secțiunea cu codul UFI și alți indicatori (generați și introduceți propriul cod UFI);
d. informații despre amestec (de exemplu, clasificare și etichetare, informații
toxicologice, pH).
3. Creați un document privind compoziția amestecului și introduceți toate informațiile
necesare pentru amestecul în amestec:
a. adăugați un component de tip amestec;
b. precizați denumirea amestecului și specificați o entitate juridică (poate fi o
entitate juridică nedefinită sau propria dumneavoastră entitate);
c. se va crea o casetă de setare a valorilor, în care să introduceți concentrația
tipică. Aici trebuie să precizați 100 %;
d. după ce salvați aceste informații, deschideți componentul MiM din partea stângă
a paginii – veți vedea o serie de secțiuni suplimentare care trebuie completate.
4. Secțiunile privind componenții MiM cuprind:
a. identitatea MiM (completată automat de la pasul 3.b);
b. compoziția MiM (aici se adaugă componenții de tip substanță individuală ai
amestecului în amestec). Pentru fiecare substanță trebuie indicate denumirea și
concentrația;
c. la următorul nivel din structura fiecărei substanțe, este necesar:
i. să creați un document nou privind identitatea substanței și să creați o
asociere cu o substanță de referință;
în plus,
ii. să creați un document nou privind clasificarea și etichetarea, în care să
indicați clasificarea MiM;
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d. secțiunea privind codul UFI al MiM – aici precizați codul UFI al amestecului
furnizat;
e. furnizorul MiM – aici introduceți datele furnizorului;
f. clasificarea și etichetarea – precizați clasificarea MiM;
g. fișele cu date de securitate privind MiM – aici puteți să atașați fișe cu date de
securitate.

5.5 Identitatea produsului/documentul cu informații despre produs
Documentul „Product information” (Informații despre produs) [din secțiunea „Product identity”
(Identitatea produsului)] conține informațiile necesare pentru identificarea produsului sau a
produselor care conțin amestecul introdus pe piață. Pentru a crea un document cu informații
despre produs, selectați „+New document” (+Document nou) din arborele de navigare.

Se pot crea mai multe documente cu informații despre produse în cazul unui amestec,
dacă se dorește să se separe informațiile referitoare la produsele specifice care conțin
amestecul – de exemplu, dacă există denumiri comerciale sau coduri UFI diferite sau,
eventual, diferite zone de piață. Poate fi util să existe documente distincte cu informații
despre produse și în cazul în care, de exemplu, entitatea responsabilă adaugă informații
suplimentare despre un client cu rol de distribuitor.

Documentul cu informații despre produs conține secțiunile „Group submission” (Transmitere în
grup – relevantă doar pentru transmiterile specifice de acest tip și discutată în secțiunea
capitolul 8), „Product identifiers” (Identificatori de produs – secțiunea 5.5.1) și „Additional
information” (Informații suplimentare – secțiunea 5.5.2).
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5.5.1 Identificatorii de produs
Identificatorii de produs cuprind denumirea comercială și alte denumiri, precum și
identificatorul unic de formulă (UFI). Fiecare element se adaugă făcând clic pe „+New item”
(+Element nou).

PCN: ghid practic – versiunea 5.1

61

„Trade names”: aici trebuie introdusă denumirea comercială a produsului, astfel cum apare
pe etichetă. Se pot include mai multe denumiri comerciale într-un singur document IUCLID (de
exemplu dacă același amestec este introdus pe piață sub denumiri diferite, dar se aplică
aceleași informații referitoare la produs). Există și varianta ca fiecare denumire să fie inclusă
într-un alt document cu informații referitoare la produs.
Dacă aveți denumiri comerciale multiple, acestea trebuie incluse în document ca
elemente distincte.
Nu includeți toate denumirile comerciale într-un singur câmp de informații.

„Other names”: în această secțiune se pot include orice alte denumiri care pot apărea pe
etichetă și pot ajuta la identificarea amestecului.
„Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers” [Identificatori unici de formulă
(UFI) și alți identificatori]:
În această secțiune de identificatori din cadrul programului de reglementare se introduc unul
sau mai mulți identificatori unici de formulă (UFI). Există trei „identificatori relevanți pentru
PCN conform CLP” care trebuie adăugați aici dacă prezintă relevanță:
i.

UFI – cod alfanumeric din 16 caractere cu un format definit, care trebuie inclus în
această secțiune. Generatorul de UFI este un instrument disponibil pe site-ul ECHA
dedicat centrelor de informare toxicologică,
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/ufi-generator

ii.

Related PCN number (Număr PCN conex) – dacă transmiteți o „notificare nouă în
urma modificării semnificative a compoziției”, atunci trebuie să indicați numărul PCN
conex, conform CLP (vezi capitolul 11 pentru detalii referitoare la actualizări).

iii.

Multi-component product identifier (Identificator de produs cu componenți multipli)
– pentru a indica faptul că anumite amestecuri (notificate separat) sunt folosite în
același produs format din mai mulți componenți (vezi secțiunea 7.2 pentru informații
complete).
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Instrumentul Generatorul de UFI
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Ghidul utilizatorului de UFI (tradus în diverse limbi) și
asistență suplimentară
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/ufi-generator

5.5.2 Informații suplimentare
Secțiunea „Additional information” (Informații suplimentare) despre produs cuprinde
următoarele câmpuri:

5.5.2.1 „Colour” (Culoare)
Se pot selecta o singură culoare sau se poate opta pentru mai multe culori. Dacă se selectează
culori multiple, de exemplu incolor și albastru, înseamnă că produsul este introdus pe piață în
aceste variații [de exemplu, atunci când compozițiile amestecului diferă sub aspectul
coloranților, care sunt identificați prin același identificator de component generic (GCI) – vezi
secțiunea 6.1].

5.5.2.2 „Physical state” (Stare fizică)
Trebuie selectată starea fizică a produsului la 20 °C și 101 hPa (gazoasă/lichidă/solidă). Se pot
adăuga și informații suplimentare referitoare la formă și intensitate, alegându-le din lista de
opțiuni disponibile (de exemplu, pentru solide: fulgi; transparent).
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Rețineți că selectarea unei anumite stări fizice activează/dezactivează anumite „forme”.

5.5.2.3 „Packaging” (Ambalare)
Dacă un amestec este furnizat în ambalaje de diferite tipuri sau mărimi, trebuie incluse
informații cu privire la toate tipurile și mărimile relevante introduse pe piață (nu se permit
intervale). În plus, puteți indica faptul că produsul nu este ambalat bifând căsuța
corespunzătoare.

Se pot indica mai multe dimensiuni ale ambalajului în același element privind ambalarea.

Dacă însă se folosesc mai multe tipuri de ambalaje, atunci trebuie create elemente diferite.
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Rețineți că în cazul amestecurilor destinate utilizării în spații industriale, pentru care
există posibilitatea „transmiterii limitate”, nu este obligatoriu să indicați modul de
ambalare.

Se pot adăuga orice documente referitoare la ambalare, de exemplu o etichetă cu rol ilustrativ.
Se acceptă fișiere de tip PDF, Word, JPEG și altele.

5.5.2.4 „Product use category information” (Informații privind categoria de utilizare a
produsului)

i.

„Use type” (Tip de utilizare): alegerea tipului sau a tipurilor de utilizare ar trebui să
ilustreze atât amestecul introdus pe piață, cât și alte amestecuri care îl încorporează în
vederea utilizării în avalul lanțului de aprovizionare, dacă este cazul. De exemplu, tipul
de utilizare a unui amestec furnizat pentru a fi folosit în spații industriale va trebui să
reflecte și alte tipuri de utilizare dacă amestecul este folosit la formularea ulterioară a
unor produse destinate utilizării profesionale sau de către consumatori.
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ii.
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„Main intended use” (Principala utilizare preconizată): în fiecare document cu
informații despre produs trebuie specificată o singură categorie de utilizare preconizată
principală. Categoriile enumerate sunt cele disponibile în Sistemul european de
clasificare a produselor (EuPCS). Parcurgeți lista derulantă sau folosiți funcția de
căutare.

Rețineți că, dacă produsul se poate încadra în mai multe categorii și face obiectul
autorizării conform Regulamentului privind produsele biocide (BPR) sau Regulamentului
privind produsele fitosanitare (PPPR), în câmpul „Main intended use” trebuie selectată
categoria de produs care reflectă utilizarea preconizată ca produs biocid sau de protecție
a plantelor.

iii.

„Secondary uses” (Utilizări secundare): Aceasta este o informație opțională care
poate fi furnizată pentru produsele care se încadrează în mai multe categorii de utilizare
preconizată principală.

Ghid practic privind EuPCS și materiale ajutătoare disponibile în toate
limbile UE:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/eu-product-categorisationsystem
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5.5.2.5 „Country (Market placement)” [Țara (Introducerea pe piață)]
Lista completă a zonelor de piață incluse în documentul (documentele) cu informații despre
produs(e) trebuie să corespundă listei complete indicate în antetul proiectului de dosar. În
cazul în care se creează mai multe documente cu informații despre produse, fiecare țară
indicată în antetul proiectului de dosar trebuie selectată cel puțin o dată, fie în lista „Active
market” (Piață activă), fie în lista „Ceased market” (Fostă piață).

i.

„Active market (country)” [Piață activă (țară)]: În etapa de pregătire de mai
devreme, în antetul proiectului de dosar au fost indicate toate zonele de piață relevante
pentru întreaga notificare. Aceste zone de piață trebuie să fie indicate în mod
corespunzător în documentul cu informații despre produs. Dacă același produs este
introdus în diferite zone de piață, se pot selecta toate țările relevante în aceeași
înregistrare cu privire la produs. Ca alternativă, se pot crea mai multe documente cu
informații despre produse, iar țările pot fi distribuite între acestea în funcție de
relevanță.

ii.

„Ceased market (country)” [Fostă piață (țară)]: Notificatorul poate să indice într-o
actualizare faptul că a oprit introducerea produsului într-o anumită zonă de piață. Țara
sau țările în cauză pot fi selectate în această listă. În același timp, țările respective
trebuie deselectate din lista „țărilor active” din cadrul aceluiași document cu informații
despre produs.

Semnalarea faptului că s-a oprit introducerea unui produs pe o anumită piață reprezintă
o funcție a instrumentelor informatice, inclusă în formatul PCN. Includerea într-un dosar
actualizat a informației potrivit căreia un produs nu mai este introdus pe piață nu
trebuie confundată cu soluția de dezactivare a unui dosar transmis!
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5.6 Clasificarea și etichetarea amestecului (final)
Această secțiune trebuie să conțină toate „categoriile și frazele de pericol” corecte și relevante
dintr-o listă predefinită de valori existente (în conformitate cu criteriile Regulamentului CLP).
În cazul transmiterilor standard, unui amestec îi poate corespunde un singur document
referitor la clasificare și etichetare (C&L). Transmiterile de acest tip nu vor trece de
regulile de validare dacă se introduc mai multe documente C&L.

5.6.1 Informații privind clasificarea
„Not classified” (Neclasificat): dacă amestecul nu este clasificat pentru niciun pericol fizic,
pentru sănătate sau pentru mediu, selectați „Not classified”. Această selecție duce la
înghețarea câmpurilor privind clasificarea.

„Physical and health hazards” (Pericole fizice și pentru sănătate): selectați toate
categoriile de pericol și toate frazele de pericol aplicabile pentru fiecare clasă de pericol în care
se încadrează amestecul, alegându-le din lista de opțiuni. Există și posibilitatea de a căuta în
texte preexistente.

„Environmental hazards” (Pericole pentru mediu): dacă amestecul este clasificat din
cauza pericolelor fizice sau pentru sănătate, atunci nu este obligatoriu să se indice și pericolele
pentru mediu, deși acestea pot fi menționate pentru ca informațiile să fie complete. Dacă
amestecul este clasificat din cauza pericolelor pentru mediu și transmiteți o notificare
voluntară, atunci va trebui să indicați clasificarea corespunzătoare.
„Additional hazard classes” (Clase de pericol suplimentare): sunt disponibile câmpuri
de text liber pentru includerea de clase și fraze de pericol suplimentare în toate limbile
relevante.
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5.6.2 Informații privind etichetarea
La fel ca în cazul seturilor de date pentru substanțe și amestecuri în amestec, elementele de
etichetare (obligatorii în cazul amestecului final) pot fi completate automat cu ajutorul
butonului de calculare. Notificatorul ar trebui să verifice și, după caz, să corecteze sau să
completeze informațiile generate. Documentul privind etichetarea cuprinde următoarele
câmpuri:
„Signal word” (Cuvânt de avertizare): în lista derulantă sunt disponibile opțiunile „pericol”,
„atenție” sau „fără cuvânt de avertizare”.

„Hazard pictogram” (Pictogramă de pericol): sunt disponibile pentru selectare mai multe
pictograme de pericol conforme cu dispozițiile Regulamentului CLP.

„Hazard and Precautionary statements” (Fraze de pericol și de precauție): această
secțiune trebuie să conțină toate frazele de pericol și de precauție (pentru etichetare) corecte
și relevante dintr-o listă predefinită de valori existente (în conformitate cu criteriile
Regulamentului CLP).
Unele fraze conțin câmpuri de text liber destinate includerii de text informativ
suplimentar. Aceste informații pot fi incluse în toate limbile relevante pentru piețele în
care va fi introdus amestecul.
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„Additional labelling requirements” (Cerințe de etichetare suplimentare): această
secțiune este destinată informațiilor suplimentare privind pericolele, și anume frazelor EUH.
Unele amestecuri sunt clasificate doar cu codul EUH208, aplicabil amestecurilor care nu
sunt clasificate ca sensibilizante, însă conțin cel puțin o substanță sensibilizantă. În
Ghidul privind anexa VIII se afirmă că aceste amestecuri fac doar obiectul notificării
voluntare.

„Notes” (Note): această secțiune cuprinde o listă de opțiuni din care puteți să selectați
subcategorii suplimentare pentru clasificarea conform GHS.
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5.7 Fișele cu date de securitate ale amestecurilor și informații
toxicologice
Creați un document nou pentru informațiile toxicologice sau copiați un document existent,
dacă există și este relevant. În orice caz, această secțiune trebuie să cuprindă informații
despre efectele toxicologice ale amestecului sau ale componenților săi, astfel cum se prevede
în secțiunea 11 a fișei cu date de securitate pentru amestec.
„Toxicological information (section 11 of SDS)” [Informații toxicologice (secțiunea
11 din SDS)]: în cazul transmiterilor standard, notificările pot conține un singur document cu
informații toxicologice. Totuși, dacă transmiterea vizează mai multe piețe/limbi, atunci aceste
informații trebuie precizate pentru fiecare limbă selectată în antetul proiectului de dosar.
Trebuie să vă asigurați că informațiile introduse aici sunt explicite și nu conțin, de
exemplu, referințe încrucișate către alte secțiuni din FDS.

„Safety data sheets of mixture/product” (Fișele cu date de securitate ale
amestecului/produsului): Atașarea fișei cu date de securitate a amestecului nu este
obligatorie și nu scutește entitatea responsabilă de obligația de a furniza informațiile în
formatul solicitat. Se pot atașa mai multe FDS-uri și se pot include informații referitoare la țară
și la limbă.
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5.8 Informații suplimentare
Secțiunea „Additional information” (Informații suplimentare) conține informații despre pH.
Pentru a furniza aceste informații, puteți să creați un nou document privind pH-ul sau să
folosiți funcția „ Copy data from…” (Copiere date din…) dacă prezintă relevanță.
Pentru a indica informații despre pH există următoarele două opțiuni:
i)

„pH not available” (pH indisponibil): trebuie să bifați această căsuță dacă pH-ul
nu poate fi măsurat. Nu trebuie să indicați nici valoarea pH-ului, nici concentrația
soluției. De asemenea, în acest caz trebuie să indicați motivul pentru care nu
furnizați o valoare.

ii)

completați câmpul „pH value”: pentru valoarea pH-ului puteți să indicați fie o
valoare exactă, fie un interval:

•

dacă indicați valoarea exactă a pH-ului, este necesară o singură valoare numerică;

•

dacă indicați un interval, trebuie să folosiți operatorii relevanți, de exemplu < și >.
Operatorul „aprox.” nu este acceptat pentru indicarea pH-ului în notificările
destinate centrelor de informare toxicologică.
Atunci când pH-ul =<3 sau >=10, este de preferat ca lungimea intervalului să fie de
maximum 1 unitate.
Atunci când pH-ul >3 sau < 10, este de preferat ca lungimea intervalului să fie de
maximum 3 unități.
Nerespectarea acestor limite va declanșa includerea unei reguli privind calitatea într-un
raport de validare care va fi trimis statului membru împreună cu notificarea (adică va
declanșa un avertisment, vezi secțiunea 5.1.1).

•

„Solution concentration (Concentrația soluției: acest câmp este obligatoriu atunci
când se indică valoarea pH-ului.
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6. Compoziția amestecului – cazuri specifice
Secțiunea de față oferă detalii privind documentul privind compoziția amestecului în situații
specifice:
•

indicarea unui identificator de component generic (GCI)

•

indicarea unei formule standard (SF)

•

indicarea unui identificator de componenți interschimbabili (ICG)

6.1 Indicarea unui identificator de component generic (GCI)
Identificatorul de component generic se poate utiliza pentru identificarea componenților folosiți
exclusiv cu scopul de a adăuga parfum sau culoare, dar numai dacă nu sunt clasificați
pentru niciun pericol la adresa sănătății. În prezentul document, acești componenți poartă
numele de „componenți GCI”.
Se poate folosi același tip de GCI, și anume „parfumuri” sau „coloranți”, pentru identificarea
unuia sau mai multor componenți. Totuși, concentrația unui anumit GCI nu poate să
depășească 5 % din amestec în cazul ansamblului de parfumuri și 25 % în cazul ansamblului
de coloranți.

Rețineți că pentru componenții GCI este obligatoriu să existe un document privind
clasificarea și etichetarea.
Dacă există mai mulți componenți care urmează să fie identificați prin același GCI și
care au aceeași clasificare din punctul de vedere al pericolelor fizice și/sau pentru
mediu, aceștia pot fi cuprinși într-un singur component GCI.
Ca alternativă, se poate folosi același GCI de mai multe ori în aceeași compoziție, cu
condiția să nu se depășească limita de concentrație de 5 % sau 25 %.

Componenții GCI pot fi substanțe sau amestecuri în amestec. În oricare dintre cazuri, pentru
componentul GCI trebuie să se specifice „denumirea” și „funcția” (fie parfum, fie colorant), să
se indice concentrația și să se bifeze caseta GCI.
Pentru a adăuga un component GCI din documentul privind compoziția amestecului, selectați
„+New item” (+Element nou) și se va afișa caseta de setare a valorilor.
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În câmpul „Name” (Nume), alegeți una dintre opțiunile „Substance” (Substanță) sau
„Mixture/Product” (Amestec/Produs) pentru a deschide pagina respectivă. Puteți să selectați un
set de date disponibil din listă, dacă a fost creat mai devreme, sau să creați unul nou cu
ajutorul butonului „+Create” (+Creare).

Pentru a crea un set de date nou, introduceți denumirea componentului [de exemplu,
„Perfume” (Parfum) sau „Colouring agent” (Colorant)] și specificați o entitate juridică.
Rețineți că entitatea juridică (LE) este o informație obligatorie la crearea setului de date
în IUCLID, însă nu este obligatorie în scopuri legate de PCN și nu se fac verificări în acest
sens. La acest pas trebuie selectată o LE, aceasta putând să fie de exemplu entitatea
juridică a utilizatorului.

Pentru componenții GCI de tip substanță nu aveți obligația să introduceți informații despre
substanța de referință.

Completați caseta de setare a valorilor cu detalii despre funcție și concentrație și bifați caseta
„GCI”. În cazul în care componentul GCI cuprinde mai multe parfumuri sau mai mulți coloranți,
trebuie să precizați concentrația totală a acestora.
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Cerințele standard privind identificarea amestecurilor în amestec nu se aplică dacă adăugați un
component GCI de tip amestec (adică nu este nevoie să precizați codul UFI, compoziția și
datele furnizorilor).

6.2 Indicarea formulei standard (SF)
Au fost create formule standard specifice pentru ciment, ghips și beton gata de utilizare,
acestea fiind enumerate în partea D din anexa VIII. La ora actuală, regulamentul conține 23 de
formule standard, fiecare indicând componenții amestecului împreună cu intervalele de
concentrație. În cazul amestecurilor care respectă o formulă standard specifică se aplică
cerințe mai puțin stricte cu privire la compoziție, iar notificarea transmisă poate să se abată
parțial de la cerințele standard.
Puteți să întocmiți seturile de date specifice privind formulele standard (informațiile despre
compoziție) descărcând seturile de date gata create de pe site-ul centrelor de informare
toxicologică sau puteți să întocmiți propriul set de date.
Un amestec poate să conțină o formulă standard care:
i.

fie reprezintă 100 % din amestecul final (în acest caz, amestecul integral respectă
formula standard și aceasta poate fi folosită ca atare în transmitere; în amestec nu sunt
prezenți componenți suplimentari),

ii.

fie constituie doar o parte a amestecului final, acesta conținând și alți componenți pe
lângă cei specificați în formula standard.

Componenții cu formulă standard pot fi raportați astfel:
i.

în documentul privind compoziția amestecului (principal), fiecare component individual
fiind marcat ca fiind un „Standard formula (SF) component”
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ii.

în documentul privind compoziția MiM [marcați ca fiind „Standard formula (SF)
component”]; în acest caz, formula standard este inclusă în compoziția finală ca
amestec în amestec.

Rețineți că este responsabilitatea notificatorului să transmită cât mai multe informații
detaliate posibil. De aceea, dacă este posibil să se precizeze intervale de concentrație
mai precise decât cele indicate în formula standard din partea D a anexei VIII (de
exemplu, dacă sunt disponibile în FDS), ar trebui să o faceți. Componenții pot fi în
continuare marcați drept componenți SF, astfel încât să nu se mai aplice regulile de
verificare a intervalelor de concentrație obișnuite.

6.2.1 Descărcarea seturilor de date gata create pentru formulele
standard
Compoziția fiecărei formule standard (identitatea și concentrația componenților) este
specificată în partea D din anexa VIII. De exemplu:
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Pentru a ușura procesul, au fost pregătite în avans o serie de seturi de date SF, care sunt
disponibile pentru a fi descărcate și folosite în aplicația IUCLID cu care lucrați. Rețineți că în
setul de date au fost incluse doar informații despre compoziție (denumirea și identificatorii
numerici, precum și concentrația, astfel cum este definită în textul juridic). Va trebui, așadar,
să completați aceste seturi de date cu alte informații, de exemplu despre clasificare. Desigur,
puteți să întocmiți propriile seturi de date SF dacă preferați.

Pentru instrucțiuni despre modalitatea de importare a setului de date și de modificare a
entității juridice în acesta, consultați https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/poisoncentres-notification-format

6.2.2 Introducerea informațiilor atunci când amestecul final
corespunde 100 % unei formule standard
Amestecul final corespunde complet unei formule standard (SF) atunci când nu sunt prezenți
alți componenți în afara celor enumerați în formula standard. În acest caz, pe lângă denumirea
amestecului, în câmpul „Other identifiers” (Alți identificatori) din secțiunea „Mixture identity
and legal submitter” (Identitatea amestecului și notificatorul legal) trebuie incluse denumirea și
descrierea SF.
În câmpul „Name type” (Tipul denumirii) trebuie selectată opțiunea „standard formula (SF)”
[formulă standard (SF)], care activează o listă derulantă în câmpul „Name” (Denumire). În
listă se regăsesc denumirile SF permise, preluate din partea D a anexei VIII.
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Pentru a raporta în documentul privind compoziția amestecului (principal) un component de tip
substanță al unei SF, adăugați un „+New item” (+Element nou), în care veți introduce un
component de tip substanță.

Fiecare component de tip substanță trebuie raportat (denumirea și concentrația) în
conformitate cu compoziția standard relevantă din partea D a anexei VIII și trebuie asociat
unei substanțe de referință. La final, fiecare component este marcat ca fiind un component cu
formulă standard [„Standard formula (SF) component”].

Atragem atenția asupra faptului că formulele standard din partea D a anexei VIII pot să
conțină grupe de componenți cu același interval de concentrație.
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În aceste cazuri speciale trebuie creat un component de tip amestec (adică un MiM), care va fi
inclus în documentul privind compoziția amestecului final. Introduceți în câmpul „Name”
denumirea componentului de tip amestec, precizând denumirile componenților grupați (de
exemplu, „Flue dust/inorganic natural mineral material” (Pulberi de furnal/Materiale minerale
naturale anorganice). Trebuie identificate și substanțele individuale ale componentului de tip
amestec (de exemplu, pulberile de furnal și materialele minerale naturale anorganice), dar
numai componentul de tip amestec trebuie marcat ca fiind component cu formulă standard,
prin bifarea căsuței „Standard formula (SF) component”.
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6.2.3 Introducerea informațiilor atunci când o parte din amestec
corespunde unei formule standard
Atunci când compoziția amestecului final conține componenți suplimentari pe lângă cei cuprinși
în formula standard (SF) din partea D a anexei VIII, aceștia trebuie incluși respectând regulile
standard de raportare a componenților. Componenții suplimentari care nu fac parte din formula
standard nu trebuie marcați ca fiind componenți cu formulă standard (SF).
În acest caz, amestecul în întregul său nu corespunde niciunei formule standard. De aceea,
denumirea și descrierea formulei standard relevante trebuie indicate nu pentru amestecul
principal, ci pentru fiecare component în parte (de tip substanță sau MiM) care face parte din
SF.
În secțiunea „Other substance identifiers” (Alți identificatori ai substanței”, selectați „+New
item” (+Element nou). Se deschide o casetă de setare a valorilor, în care puteți selecta
„Standard formula (SF)” în câmpul „Name type” (Tipul denumirii), apoi formula standard
specifică în câmpul „Name” (Denumire).

Există și posibilitatea de a include o întreagă formulă standard sub forma unui component de
tip amestec, adică a unui MiM. Pentru a realiza acest lucru din compoziția amestecului
principal, selectați „+New item” (+Element nou) și faceți clic pe câmpul corespunzător (pe
fundal albastru) pentru a-l deschide și a selecta „Mixture/Product” (Amestec/Produs).
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După ce ați adăugat componentul de tip MiM și ați ales o entitate juridică, selectați „+New
item” (+Element nou) în câmpul „Other identifiers” (Alți identificatori) pentru a alege
denumirea corespunzătoare a formulei standard.

Rețineți că entitatea juridică (LE) este o informație obligatorie la crearea setului de
date în IUCLID, însă nu este obligatorie în scopuri legate de PCN și nu se fac verificări în
acest sens. La acest pas trebuie selectată o LE, aceasta putând să fie de exemplu
entitatea juridică a utilizatorului.

Adăugați concentrația MiM în amestecul final și bifați căsuța „Standard Formula (SF)
component” [Component cu formulă standard (SF)].

Rețineți că formula standard a fost adăugată ca MiM, iar componenții săi individuali trebuie
indicați în secțiunea referitoare la compoziția formulei standard (adică a amestecului în
amestec), accesibilă prin arborele de navigare din partea stângă a paginii [creând mai întâi un
„New document” (Document nou)].
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Documentul privind compoziția amestecului în amestec de tip formulă standard este cel în care
se identifică fiecare component individual. La apăsarea butonului „+New item” (+Element
nou), veți putea crea o fișă a componentului (prin caseta de selectare a valorilor).

Identitatea și concentrația fiecărui component trebuie indicate în conformitate cu
valorile detaliate în partea D din anexa VIII la CLP.
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6.3 Indicarea unui grup de componenți interschimbabili (ICG)
Un „grup de componenți interschimbabili (ICG)” cuprinde mai mulți componenți care sunt
similari din punctul de vedere al anumitor criterii, fiecare component putând să fie folosit în
locul altuia într-un amestec fără să modifice clasificarea generală a amestecului respectiv,
pericolele sale sau răspunsul în situații de urgență privind sănătatea.
Utilizarea ICG este prevăzută pentru situațiile în care nu se poate afla, în fiecare moment,
concentrația exactă a anumitor componenți care se utilizează interschimbabil. Pentru mai
multe detalii despre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească componenții astfel încât să fie
notificați în cadrul unui ICG, consultați Ghidul privind anexa VIII.

În Ghidul privind anexa VIII (tradus în diverse limbi) se găsesc toate
cerințele privind informațiile prevăzute de textul juridic
https://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-clp

Componenții din cadrul unui ICG poartă denumirea de componenți interschimbabili. Atunci
când se pregătește o notificare destinată centrelor de informare toxicologică, grupul se creează
mai întâi la fel ca un component de tip Amestec/Produs (adică un MiM), după care în cadrul
său se adaugă și se identifică suplimentar componenții interschimbabili (substanțe sau
amestecuri în amestec).

6.3.1 Pasul 1 – Indicarea grupului
Toți componenții, fie ei substanțe sau amestecuri în amestec, precum și ICG-urile se adaugă în
documentul privind compoziția amestecului, selectând „+New item” (+Element nou).

Pentru ICG se creează un component de tip amestec (adică un MiM), iar în câmpul „Name”
(Denumire) se introduce o denumire a grupului care trebuie să corespundă funcției sau
funcțiilor tehnice ale componenților grupați. Este obligatoriu să se selecteze și o entitate
juridică (dar aceasta poate să fie nedefinită).
Se specifică concentrația componentului ICG în amestecul final (și nu a componenților
individuali grupați) și se bifează căsuța ICG.
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Se poate furniza o descriere mai detaliată a ICG-ului, în toate limbile relevante, adăugând un
element nou („+New item”) în secțiunea „Other identifiers” (Alți identificatori) și selectând ca
tip al denumirii („Name type”) opțiunea „Interchangeable Component Group (ICG)”.
Informațiile trebuie introduse în câmpul multilingv „Remarks” (Observații).

Denumirea componenților grupați ar trebui să fie semnificativă și să reflecte
componenții din cadrul grupului, astfel încât operatorul care intervine în situații de
urgență să poată identifica ușor tipul componenților care se pot regăsi în amestecul final.

Entitatea juridică (LE) este o informație obligatorie la crearea setului de date în IUCLID,
însă nu este obligatorie în scopuri legate de PCN și nu se verifică. La acest pas trebuie
selectată o LE, aceasta putând să fie de exemplu entitatea juridică a utilizatorului.

6.3.2 Pasul 2 – Indicarea informațiilor despre componenți
După crearea ICG-ului în documentul privind compoziția amestecului, în arborele de navigare
vor fi vizibile documentele relevante pentru ICG. În continuare, în documentul „ICG
composition” (Compoziția ICG) se pot adăuga componenții interschimbabili. Acești componenți
trebuie definiți conform regulilor standard pentru substanțe sau amestecuri în amestec.
Fiecare component de tip MiM inclus într-un ICG va trebui identificat prin:
i) denumire și compoziția completă (dacă este cunoscută); sau
ii) denumire și UFI (dacă este cunoscut); sau
iii) denumire, compoziția din FDS și datele furnizorului.
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Fiecare component de tip substanță inclus într-un ICG trebuie identificat la fel ca orice altă
substanță, fiind necesară asocierea cu o substanță de referință.

Informațiile referitoare la concentrații nu sunt obligatorii pentru componenții incluși întrun IGC.

Informațiile despre clasificare pot fi indicate pentru IGC ca întreg, în special atunci când toți
componenții au exact aceeași compoziție. Atunci când există mici diferențe (eventual la nivel
de subcategorie), clasificarea trebuie indicată pentru fiecare component în parte. În acest caz,
nu trebuie specificată clasificarea ICG-ului.
Se pot transmite informații despre pH și proprietățile toxicologice ale ICG-ului în ansamblu
(acestea fiind relevante pentru toți componenții incluși în ICG), dar nu sunt impuse de lege.
Informațiile despre concentrație trebuie indicate pentru ICG în ansamblu, nu pentru
componenții individuali grupați în cadrul ICG-ului. Dacă se cunoaște concentrația
componenților interschimbabili individuali, aceștia nu trebuie notificați ca parte a unui ICG.
Un MiM marcat drept ICG nu poate să includă un component care este la rândul său
marcat drept:
•
•

•

formulă standard
identificator de component generic
alt grup de componenți interschimbabili
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6.4 Notificarea amestecurilor de tip combustibil
La fel ca în cazul amestecurilor care corespund unei formule standard (SF), este posibil ca și
anumiți combustibili (și anume cei enumerați în tabelul 3 din anexa VIII) să se abată de la
cerințele standard privind informațiile. Compoziția combustibililor permiși poate fi indicată în
conformitate cu fișa cu date de securitate (împreună cu orice alte informații disponibile cu
privire la compoziție).

6.4.1 Pasul 1 – Identificați combustibilul
Identificați combustibilul la nivelul amestecului principal, în secțiunea „Other identifiers” (Alți
identificatori), selectând „Fuels” (Combustibili) în câmpul Name type (Tipul denumirii) și
alegând din listă denumirea combustibilului relevant.

6.4.2 Pasul 2 – Adăugați componenții combustibilului
În documentul privind compoziția amestecului (principal), adăugați fiecare component prin
crearea unui element nou („New item”) și introduceți informații despre component selectând
tipul acestuia [„Substance” (Substanță) sau „Mixture” (Amestec)] în câmpul „Name”
(Denumire).
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6.4.3 Pasul 3 – Identificați componenții
Toate substanțele raportate trebuie să aibă o denumire, să fie asociate unui document privind
substanța de referință și să fie însoțite de informații privind clasificarea.

6.4.4 Pasul 4 – Completați informațiile despre compoziție
Completați caseta de setare a valorilor introducând detalii despre compoziția fiecărui
component și bifați căsuța „Standard Formula (SF) component” (Component cu formulă
standard). Trebuie completate și celelalte secțiuni ale notificării.
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Componenții trebuie să fie marcați drept „Standard Formula (SF) component” pentru a
nu se mai aplica regulile de verificare a intervalelor de concentrație obișnuite.
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7. Alte considerente despre amestecurile speciale
Această secțiune se referă la:
•

produsele formate din mai mulți componenți

•

combinațiile amestec/articol

7.1 Indicarea produselor formate din mai mulți componenți
Produsele formate din mai mulți componenți sunt produse care conțin un set de amestecuri
distincte (de exemplu, reactivii, kiturile de testare, tabletele pentru mașina de spălat vase
etc.), iar fiecare amestec trebuie notificat individual cu propriul identificator unic de formulă
(UFI).
Cu ajutorul UFI și al secțiunii referitoare la alți identificatori se poate preciza că anumite
amestecuri (notificate separat) fac parte din același produs (format din mai mulți componenți),
indicându-se un identificator PCN de produs format din mai mulți componenți.
Identificatorul PCN de produs format din mai mulți componenți:
•

poate fi folosit în toate notificările referitoare la același produs format din mai mulți
componenți;

•

nu este verificat cu ajutorul regulilor de validare;

•

poate fi folosit identificatorul care prezintă relevanță pentru notificator – fie un
identificator existent (de exemplu, codul UFI al celuilalt amestec sau denumirea
comercială a produsului format din mai mulți componenți), fie un identificator nou [de
exemplu, un identificator unic universal (UUID)].

Dacă amestecul/produsul pe care îl notificați are legătură cu un produs format din mai
mulți componenți, atunci în câmpul cu informații toxicologice trebuie incluse
suplimentar toate informațiile relevante (de exemplu, referitoare la amestecul care se
creează în momentul utilizării). În acest caz, trebuie să fie clar care dintre informații se
referă la amestec și care se referă la produsul format din mai mulți componenți.
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7.2 Indicarea unei combinații amestec/articol
Poate fi necesară notificarea unor amestecuri care se introduc pe piață în combinație cu
articole. Un astfel de exemplu de combinație între un amestec și un articol sunt șervețelele
umede (articolul având rol de suport).

Evaluați obiectul aplicând criteriile detaliate în capitolul 2 din Ghidul cerințelor pentru
substanțele din articole.

Formatul PCN nu permite indicarea combinațiilor de tip amestec/articol, deși este posibil
ca această informație să fie inclusă în cadrul documentelor referitoare la ambalare, de exemplu
prin atașarea unei fotografii.

Ghidul cerințelor pentru substanțele din articole
https://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach
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8. Transmiterile în grup (pentru amestecuri care diferă doar
din punctul de vedere al componenților de parfum)
Se poate realiza o transmitere în grup pentru mai multe amestecuri, în următoarele condiții:
i)

toate amestecurile au aceeași compoziție, cu excepția anumitor parfumuri și în anumite
condiții (iar concentrația totală a diferitelor parfumuri din fiecare amestec nu depășește
5 %);

ii) pentru fiecare component (cu excepția anumitor parfumuri) se indică aceleași
concentrații/intervale de concentrație);
iii) toate amestecurile din grup au aceeași clasificare privind pericolele fizice și pentru
sănătate.
Secțiunile de mai jos oferă informații specifice care sunt relevante doar pentru transmiterile în
grup. Dosarul trebuie să conțină toate informațiile solicitate în anexa VIII, în funcție de caz și
conform explicațiilor din secțiunile anterioare.

8.1 Pasul 1 – stabiliți care este tipul de transmitere corect
În antetul proiectului de dosar, specificați că tipul transmiterii este „Group submission”
(Transmitere în grup).

Un singur amestec care este comercializat cu informații diferite referitoare la
amestec/produs, de exemplu sub diferite denumiri comerciale sau coduri UFI, face
obiectul unei transmiteri standard. Rețineți că notificările standard pot să conțină mai
multe documente cu informații despre produs, după cum se descrie în secțiunea 5.5.
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8.2 Pasul 2 – introduceți informații privind compoziția fiecărui amestec
O transmitere în grup necesită mai multe documente privind compoziția amestecului. Pentru a
reflecta compoziția fiecărui amestec cuprins în notificare, trebuie creat câte un document
privind compoziția pentru fiecare amestec în parte.

În fiecare document privind compoziția unui amestec se adaugă toți componenții (substanțe
sau amestecuri în amestec) – rețineți că puteți utiliza funcția „Copy data from …” (Copiere date
de la…) pentru a evita introducerea repetată a acelorași date pentru componenții comuni.
Astfel, este posibil să creați mai întâi un document care conține doar compoziția comună, pe
care să îl reproduceți de tot atâtea ori câte amestecuri urmează să fie incluse în grup (vezi
secțiunea 4.3.4.3). În continuare puteți adăuga componenții specifici, care nu sunt comuni, în
fiecare document relevant privind compoziția.

Toți componenții de tip substanță și de tip amestec în amestec trebuie să fie asociați
unei substanțe de referință și trebuie însoțiți de informații privind clasificarea.

La componenții de tip parfum, în câmpul „Function” (Funcție) trebuie specificată opțiunea
„Perfume”. Concentrațiile trebuie indicate fie sub forma concentrației exacte (în câmpul
„Typical concentration”), fie sub forma unui interval de concentrație („Concentration range”).
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8.3 Pasul 3 – introduceți și asociați informații despre produs pentru
fiecare amestec
În cazul unei transmiteri în grup trebuie creat câte un document cu informații despre produs
care să fie asociat fiecărei compoziții a amestecului pe care îl reprezintă:

Compoziția amestecului se selectează și se asociază documentului cu informații despre produs
în câmpul „For a group submission, specify to which mixture it applies” (În cazul unei
transmiteri în grup, specificați cărui amestec i se aplică).

Rețineți că fiecare document cu informații despre produs poate fi asociat doar unei singure
compoziții a unui amestec. Astfel, va fi necesar să creați mai multe documente, chiar dacă
aceleași informații referitoare la produs sunt valabile în cazul mai multor compoziții de
amestecuri.

8.4 Pasul 4 – includeți și asociați unul sau mai multe documente cu
informații
În plus, pot fi create documente multiple pentru:
i)

clasificare și etichetare

ii) informațiile toxicologice
iii) pH
Întotdeauna trebuie indicată compoziția amestecului la care face referire înregistrarea
respectivă, utilizând în acest scop câmpul specific. Rețineți că, în aceste cazuri, același
document poate fi asociat unuia sau mai multor amestecuri. Astfel, dacă aceleași informații
sunt valabile pentru mai multe compoziții de amestecuri, toate aceste compoziții pot fi
selectate în același câmp.
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8.4.1 Raportarea clasificării și a etichetării în transmiterea în grup
În cazul transmiterilor în grup se pot raporta mai multe documente privind clasificarea și
etichetarea (de exemplu, dacă amestecurile din grup diferă în privința clasificării pentru
pericole de mediu, iar notificatorul decide să menționeze aceste informații).

Același document privind clasificarea și etichetarea poate fi asociat mai multor
compoziții din cadrul aceleiași transmiteri în grup.

8.4.2 Raportarea informațiilor toxicologice în transmiterea în grup
În cazul transmiterilor în grup se pot raporta mai multe documente cu informații toxicologice,
dacă prezintă relevanță. Fiecare document trebuie să fie asociat compoziției amestecului
relevant. Există și varianta de a asocia un singur document mai multor compoziții, prin
selectarea acestora din câmpul relevant.
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8.4.3 Raportarea pH-ului în transmiterea în grup
Se pot raporta unul sau mai multe documente privind pH-ul. Fiecare document trebuie să fie
asociat compoziției amestecului relevant. Există și varianta de a asocia un singur document
mai multor compoziții, prin selectarea acestora din câmpul relevant.
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9. Validarea și crearea unui dosar PCN
Înainte de a crea un dosar, se recomandă ca mai întâi să verificați în baza de date, cu ajutorul
funcției „Validate” (Validare), să nu existe erori sau informații lipsă. Această funcție realizează
o serie de controale, în conformitate cu un set de reguli predefinite, pentru a verifica dacă ați
introdus informațiile așteptate.

Funcția „Validate” va afișa rezultatul verificării într-un raport al asistentului pentru validare
(„Validation assistant report”). Rezultatul poate fi o notificare:
i)

„reușită”, dacă nu a fost declanșată nicio atenționare;

ii)

„reușită cu atenționări” dacă a fost încălcată o regulă privind calitatea, caz în
care apare semnul portocaliu !;

iii)

„nereușită” dacă a fost încălcată o regulă de lucru, caz în care apare semnul de
culoare roșie X.

Când nu sunt încălcate reguli, „raportul asistentului pentru validare” va afișa un mesaj de
evidențiere a efectuării unor verificări suplimentare în sistem la momentul transmiterii.

Rețineți că, în urma verificărilor suplimentare efectuate în ECHA Submission portal, este
posibil să se descopere încălcarea unei reguli după ce ați transmis informațiile, chiar
dacă anterior transmiterii „raportul asistentului pentru validare” indicase o notificare
reușită. Aceste reguli ale portalului verifică dacă informațiile transmise de utilizator
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corespund informațiilor disponibile deja în baza de date (de exemplu, provenite din
transmiterile anterioare ale aceluiași utilizator sau ale altor utilizatori).

9.1 Raportul asistentului pentru validare
Atunci când se generează „Validation assistant report”, există două file – una pentru
transmiteri eșuate [denumită „Submission Checks” (Verificări legate de transmitere)] și una
pentru atenționări [denumită „Quality checks” (Verificări legate de calitate)]. Fiecare filă indică
numărul de reguli care au fost încălcate; puteți să comutați de la o listă la alta pentru a vedea
rezultatele.

9.2 Verificările legate de transmitere
O verificare legată de transmitere indică o notificare nereușită, ceea ce înseamnă că dosarul nu
va fi acceptat de sistem și nu va fi înaintat autorităților. Se recomandă verificarea secțiunilor
din dosar care necesită operațiuni suplimentare, făcând clic pe hyperlinkul referitor la regula
încălcată din „Validation assistant report” și realizând modificările relevante.

Dacă notificarea nereușită constituie o transmitere inițială, după efectuarea corecturilor
și crearea unui nou dosar aceasta va rămâne tot o transmitere inițială, nu o actualizare.
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9.3 Verificările legate de calitate
O verificare legată de calitate reamintește sau atenționează cu privire la faptul că pot exista
deficiențe sau inconsecvențe. Acestea nu pot fi însă evaluate de sistem, iar situația diferă de la
caz la caz. Regulile de calitate nu împiedică reușita unei transmiteri. Cu alte cuvinte,
notificările reușite cu atenționări vor fi transmise organismelor desemnate relevante împreună
cu „raportul asistentului pentru validare”, în care vor fi detaliate atenționările afișate.
Ar trebui totuși să aveți în vedere necesitatea de a reciti și, eventual, de a corecta informațiile.
Un „raport al asistentului pentru validare” care conține atenționări poate determina
statele membre să solicite clarificări suplimentare într-o etapă ulterioară. Cu toate
acestea, este posibil să aveți motive întemeiate pentru a ignora atenționarea.

Rețineți că atenționările nu necesită neapărat corecturi. Este responsabilitatea notificatorilor să
evalueze necesitatea efectuării de corecturi.

Pentru lista completă a regulilor verificate atât în IUCLID, cât și în
portal, recomandăm să consultați cea mai nouă versiune a Regulilor
de validare a notificărilor pentru centrele de informare
toxicologică https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/poisoncentres-notification-format
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9.4 Crearea unui dosar
Funcția „Create dossier” (Creare dosar) este disponibilă în pagina amestecului. Apăsând
butonul, veți fi direcționat către antetul proiectului de dosar, unde puteți verifica detaliile
acestuia.

A doua apăsare a butonului „Create dossier” va avea drept rezultat fie crearea cu succes a
dosarului, fie afișarea mesajului că au fost încălcate o serie de reguli și trebuie remediate
erorile.

Odată creat, dosarul va apărea cu simbolul de lacăt violet.
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Dacă lucrați în IUCLID Cloud, va exista și opțiunea de a iniția transmiterea („Proceed to
submission”).

10. Funcțiile de generare a unui raport și de exportare a
dosarului
Din interiorul dosarului, faceți clic pe cele trei puncte „…” pentru a deschide o fereastră cu
diferite funcții disponibile. Cele mai importante pentru PCN sunt „Export to i6z” (Exportare în
format i6z) și „Generate report” (Generare raport).

10.1 Exportarea unui dosar (sau a unui set de date)
Puteți să exportați un singur dosar sau set de date în calculator făcând clic pe cele trei puncte
„…” aflate în colțul din stânga sus și selectând „Export to i6z”. Recomandăm să dați o denumire
semnificativă dosarului, pentru a vă fi mai ușor să gestionați dosarele.
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10.1.1 Funcția de exportare în bloc (seturi de date sau dosare)
Seturile de date privind substanțele și amestecurile, precum și dosarele, pot fi, de asemenea,
exportate individual sau în bloc prin marcarea căsuței din dreptul fiecăruia. Rețineți că fiecare
element trebuie selectat individual, nu există funcția de selectare/deselectare a tuturor.
După ce selectați „Export”, se va deschide caseta cu setări de exportare (aveți posibilitatea să
modificați informațiile exportate) și puteți exporta elementele selectate într-un fișier zip.
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10.2 Generarea unui raport pentru PCN
Faceți clic pe „Generate report” (Generare raport) pentru a deschide o listă cu tipurile de
rapoarte disponibile în IUCLID.

La selectarea opțiunii „PCN Dossier Viewer” (Vizualizator dosar PCN) se generează un raport
online cu file pentru diferitele secțiuni ale dosarului.
Precizăm că raportul în format HTML (complet sau privind secțiunea selectată) poate fi
tipărit în format PDF cu ajutorul setărilor disponibile în browser.
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11. Realizarea actualizărilor
După crearea dosarului și efectuarea unei transmiteri reușite, se poate actualiza setul de date
privind amestecul/produsul și se poate crea un dosar actualizat.
Puteți actualiza un set de date privind un amestec/produs în următoarele moduri:
i)

suprascrieți setul de date existent;

ii)

creați o „clonă” a setului de date pregătit anterior și editați-o după necesități;

iii)

creați un nou set de date privind amestecul/produsul și introduceți informații
noi/copiați informațiile introduse anterior, după caz.

Entitatea responsabilă trebuie să se asigure că organismele desemnate relevante au
întotdeauna la dispoziție o notificare valabilă și actualizată, care reflectă amestecul astfel
cum este introdus pe piață.

11.1 Când transmiterea este o actualizare
Din setul de date privind amestecul relevant, deschideți antetul proiectului de dosar și selectați
„Update” (Actualizare). Dacă este bifată caseta „Initial notification” (Notificare inițială),
debifați-o pentru a activa lista completă de tipuri de notificări și selectați „The submission is an
update” (Transmiterea este o actualizare). Dacă o notificare trebuie să fie actualizată fără a fi
necesar un nou cod UFI, atunci transmiterea este considerată actualizare.

11.1.1 Actualizări – câmpul „Justification” (Justificare)
Transmiterea unei actualizări necesită întotdeauna o justificare. Lista de selectare disponibilă
cuprinde un set limitat de motive ale actualizării.
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11.1.2 Actualizări – câmpul „Remarks” (Observații)
Pot exista situații în care să trebuiască să introduceți mai multe informații despre actualizare în
câmpul „Remarks”. Rețineți că acest câmp de text liber este disponibil pentru toate limbile
relevante.

Prezentăm în continuare câteva exemple de situații în care se poate folosi câmpul de observații
pentru a adăuga informații utile:
-

atunci când se selectează justificarea generică „Correction of error” (Corectare
eroare). Informațiile suplimentare vor ajuta cititorul să identifice ușor informațiile noi
sau corectate;

-

atunci când se selectează „Change in mixture composition without requiring a
new UFI” (Modificare a compoziției amestecului, care nu necesită un nou cod UFI).
Informațiile suplimentare clarifică faptul că s-a operat o modificare la nivelul
componenților de tip parfum dintr-o transmitere în grup.

11.1.3 Actualizări – „Other update reasons” (Alte motive de
actualizare)
Se poate întâmpla ca motivul actualizării să nu se regăsească în lista de selectare – de
exemplu, schimbarea persoanei de contact în caz de urgență sau apariția unui nou tip de
ambalaj. Într-o situație de acest tip, introduceți motivul în câmpul de text liber pentru fiecare
limbă relevantă (astfel cum se indică în antetul proiectului de dosar).
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11.1.4 Explicații cu privire la tipurile de actualizări
Unele actualizări sunt prezentate în partea B secțiunea 4.1 din anexa VIII; acestea presupun
actualizarea notificării înainte de introducerea pe piață a amestecului modificat. Actualizările
respective sunt explicate în Ghidul privind anexa VIII https://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-clp
Actualizările menționate în partea B secțiunea 4.1 din anexa VIII se regăsesc și în lista de
selectare disponibilă, și anume:
•

„Change in the mixture classification” (Modificare a clasificării amestecului)

•

„Change in the product identifier” (Modificare a identificatorului de produs)

•

„New toxicological information available” (Noi informații toxicologice
disponibile)

Pe lângă acestea, lista de selectare se poate folosi și pentru alte motive:
•

„Cease product from the market” (Oprire a introducerii produsului pe piață) – vezi
secțiunea 5.5.2.5 pentru modul de indicare a fostelor piețe în secțiunea cu informații
referitoare la produs. În plus, se poate folosi câmpul „Remarks” (Observații) din
secțiunea de justificări ale actualizării pentru a preciza care sunt piețele vizate de
actualizare.

•

„Re-place product on the market” (Reintroducere a produsului pe piață) – de
exemplu, atunci când se introduce din nou pe piață un produs a cărui furnizare fusese
oprită.

•

„Change in the mixture composition without requiring a new UFI” (Modificare a
compoziției amestecului care nu necesită un nou cod UFI) – de exemplu, dacă
actualizarea transformă o transmitere standard într-o transmitere în grup (și invers).

•

„Correction of error” (Corectare eroare) – atunci când în notificarea existentă au fost
introduse informații eronate, de exemplu un număr de telefon incorect. Folosiți câmpul
de observații pentru a justifica actualizarea și specificați în ce consta eroarea.

•

„Correction/deletion of trade name” (Corectare/eliminare denumire comercială) –
de exemplu, dacă denumirea comercială a fost scrisă greșit sau dacă s-a introdus o
denumire comercială eronată.
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„Expansion of market area” (Extindere zonă de piață) – puteți să indicați noi zone de
piață, dar nu este posibilă eliminarea lor dintr-o notificare. Rețineți că în acest caz se va
declanșa verificarea unei reguli privind calitatea.
Unele verificări în vederea validării pot fi efectuate doar după inițierea procesului de
transmitere, în special în cazul actualizărilor.

11.2 Când transmiterea este de tip „New notification after a significant
change of composition” (Notificare nouă în urma modificării
semnificative a compoziției)
Atunci când modificarea compoziției amestecului duce la depășirea limitelor permise definite în
anexa VIII la CLP, acest lucru determină automat apariția pe piață a două amestecuri diferite
din punct de vedere chimic. În acest caz trebuie să transmiteți o notificare privind noua
compoziție (cu un nou număr PCN), selectând „New notification after a significant change in
composition”.
În plus, notificarea trebuie să facă referire la numărul PCN anterior, ca număr PCN conex
(„Related PCN number”), și trebuie să alocați un nou cod UFI, pe care să îl declarați în
notificare și să îl afișați pe produs. Acești identificatori se includ în secțiunea „UFI and other
identifiers” (UFI și alți identificatori).

Trebuie să indicați și numărul PCN al transmiterii anterioare conexe: acesta devine
„Related PCN number” (Număr PCN conex).
Într-o notificare se poate menționa un singur „număr PCN conex”; de aceea, în
eventualitatea în care amestecul suferă mai multe modificări semnificative ale
compoziției, trebuie indicat doar cel mai recent număr PCN anterior, ca „Related
PCN number”.
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12. Lucrul în ECHA Submission portal
ECHA Submission portal pune la dispoziția întreprinderilor o platformă pentru
încărcarea/transmiterea și revizuirea/gestionarea notificărilor destinate centrelor de informare
toxicologică, transmise organismelor desemnate și centrelor de informare toxicologică ale
acestora.

12.1 Încărcarea dosarului
Dosarul (fișier .i6z) poate fi încărcat fie:
I.
II.

direct din IUCLID Cloud, făcând clic pe „Proceed to submission” (Inițiere transmitere),
fie
manual în ECHA Submission portal, prin funcția „Browse” (Răsfoire).

12.1.1 Inițierea transmiterii din ECHA Cloud
Apăsarea butonului „Proceed to submission” încarcă automat dosarul în ECHA Submission
portal.

12.1.2 Încărcarea în ECHA Submission portal
Selectați „Submit a IUCLID dossier” (Transmitere dosar IUCLID) din zona de notificare CLP a
centrelor de informare toxicologică pentru a accesa pagina de încărcare și transmitere din
tabloul de bord al portalului.
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12.2 Transmiterea
După încărcare, dosarul va trebui transmis făcând clic pe butonul „Submit” (Transmitere).
Dacă este necesar, dosarul poate fi eliminat din secțiunea de încărcare.

În urma unei transmiteri reușite, sistemul de transmitere alocă automat un număr de depunere
(„Submission number”). Acest număr poate fi folosit pentru a urmări sau monitoriza o
transmitere în cazul în care apare vreo problemă pe parcursul procesului de transmitere.

Este disponibil un mediu de încercare în care se pot face teste. Asigurați-vă că
lucrați în mediul corect înainte de a transmite dosarele de test!

PCN: ghid practic – versiunea 5.1

12.3 Verificarea raportului de transmitere
Pentru fiecare transmitere se generează un raport care sintetizează starea și contextul
transmiterii.
ECHA Submission portal nu trimite nicio comunicare cu privire la notificare după
efectuarea unei transmiteri. Consultați raportul de transmitere pentru a afla care sunt
evenimentele transmiterii și starea acesteia.
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12.3.1 Informațiile cuprinse în raportul de transmitere
Raportul de transmitere („Submission report”) oferă detalii privind starea transmiterii, numărul
de depunere, versiunea IUCLID a dosarului depus și datele entității juridice notificatoare
(denumirea și numărul UUID al entității juridice). În plus, raportul de transmitere cuprinde
următoarele informații:
Starea transmiterii:
Stare

Descriere

Succeeded

Starea „reușită” înseamnă că dosarul a trecut toate regulile
de validare automate și a fost transmis organismului
desemnat. Nu se generează niciun raport de validare.

Succeeded (with warnings)

Starea „reușită (cu atenționări)” arată că s-a detectat
încălcarea unor reguli privind calitatea, acestea fiind vizibile
în raportul de validare.

Failed

Starea „nereușită” înseamnă că trebuie să remediați eroarea
din notificare, indicată în raportul de validare, și să
retransmiteți un dosar conform cu tipul notificării (vezi
secțiunea 4.2.3).

Pending

Starea „în așteptare” înseamnă că transmiterea nu a fost
încă prelucrată. Încercați să reîmprospătați pagina cu
raportul de transmitere dacă mesajul se afișează o perioadă
mai lungă; nu retransmiteți dosarul.

Disabled

Starea „dezactivată” înseamnă că transmiterea a fost
dezactivată, dar poate fi încă văzută de notificatorul legal și
de organismele desemnate relevante.

Secțiunea „Submission information” (Informații despre transmitere) cuprinde date și
metadate despre transmitere, fie introduse de notificator (de exemplu, denumirea amestecului
sau a dosarului), fie generate de sistem (de exemplu, numărul UUID al dosarului).
Secțiunea „Product information” (Informații despre produs) cuprinde o sinteză a tipurilor de
utilizări, a denumirilor comerciale și a codurilor UFI.
Secțiunea „Recipients” (Destinatari) cuprinde toate statele membre care au fost indicate în
notificări (secțiunea de antet al proiectului de dosar).
Secțiunea „Submission events” (Evenimentele transmiterii) detaliază marca temporală a
evenimentelor principale, de exemplu momentul transmiterii dosarului, cel al
aprobării/respingerii în urma verificărilor de validare și cel al primirii de către destinatarii
selectați.
Secțiunea „Submission history” (Istoricul transmiterilor) poate fi folosită pentru a urmări
toate transmiterile asociate unui anumit număr PCN. Este extrem de utilă în cazul în care au
avut loc actualizări, precum și în cazurile în care s-a transmis o notificare nouă în urma unei
modificări semnificative a compoziției.
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12.3.2 Salvarea raportului de transmitere
Cu ajutorul funcției implicite a browserului, raportul de transmitere poate fi salvat și tipărit în
PDF, de exemplu dacă aveți nevoie de o dovadă a notificării.

12.4 Raportul de validare al portalului de transmitere și retransmiterea
după o notificare nereușită
Deoarece sistemul efectuează verificări suplimentare în momentul transmiterii, este posibil să
se descopere că a fost încălcată o regulă de validare („BRXXX”) sau o regulă privind calitatea
(„QLTXXX”).
ECHA Submission portal creează un „raport de validare” – care se poate accesa prin linkul
disponibil în raportul de transmitere. Atunci când starea transmiterii este „Succeeded with
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warnings” (Reușită cu atenționări), raportul de validare se înaintează și organismului
desemnat.
Dacă s-a descoperit o neregulă la verificarea pentru validare sau la verificarea calității și
aveți nevoie de ajutor suplimentar din partea Biroului de asistență tehnică, asigurați-vă
că menționați numărul regulii încălcate. Este de asemenea util să trimiteți capturi de
ecran cu secțiunea care a încălcat regula.

Pentru lista completă a regulilor, recomandăm să consultați cea mai
nouă versiune a Regulilor de validare a notificărilor pentru
centrele de informare toxicologică
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro/poison-centres-notificationformat
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12.5 Căutarea notificărilor pentru centrele de informare toxicologică în
Submission portal
Toate transmiterile efectuate de entitatea juridică activă vor fi afișate într-o listă pe pagina de
căutare, fiecărei transmiteri fiindu-i atribuit un număr de depunere.
•

Se pot introduce diferite criterii de căutare, de exemplu după numărul de depunere,
numărul PCN, starea transmiterii etc.

•

Este disponibilă funcția „Sort by” pentru ordonarea rezultatelor (începând cu cele mai
noi sau cu cele mai vechi).

•

De asemenea, există posibilitatea de a naviga prin pagini în cazul în care rezultatele
căutării se întind pe mai multe pagini.
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Numărul de depunere este și un link către raportul de transmitere asociat unei anumite
transmiteri. Există diverse simboluri care indică dacă este vorba de o transmitere inițială sau
de o actualizare, precum și dacă starea transmiterii este reușită ( ) sau nereușită (). La
poziționarea mouse-ului deasupra simbolului în aplicație se va afișa semnificația acestuia.

Tipul notificării

Descriere

Transmitere inițială

Trebuie să existe întotdeauna o transmitere inițială reușită a
unei notificări

Transmitere în scop de
actualizare
Notificare nouă în urma unei
modificări a compoziției

Transmiterea actualizată indică efectuarea anumitor modificări
care nu influențează compoziția amestecului
Notificarea nouă efectuată în urma unei modificări a
compoziției păstrează legătura cu compoziția anterioară a
amestecului (prin numărul PCN anterior)

12.5.1 Exportarea rezultatelor din portal în Excel
În colțul din dreapta sus al paginii de căutare este disponibilă o funcție de exportare în Excel,
cu ajutorul căreia se exportă informații specifice despre dosar.
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12.6 Cererea de dezactivare a unei transmiteri în ECHA Submission
portal
Există posibilitatea de a dezactiva un dosar care a fost transmis cu succes în ECHA Submission
portal. Dezactivarea unui dosar transmis poate fi necesară deoarece o întreprindere:
•

a transmis informații eronate care nu pot fi șterse sau înlocuite pe deplin din cauza
regulilor de validare existente pentru actualizări;

•

a transmis un tip eronat de notificare, de exemplu o notificare nouă în urma modificării
semnificative a compoziției în loc de o actualizare a notificării existente pentru un
amestec cu aceeași compoziție;

•

a transmis din greșeală un dosar de test în mediul de producție;

•

a greșit contul entității juridice din care a efectuat transmiterea, situație posibilă de
exemplu în cazul unui consultant.

Funcția de dezactivare nu trebuie utilizată decât în cazuri specifice, și anume când
au fost transmise date incorecte care nu pot fi corectate printr-o actualizare.
Dezactivarea unei transmiteri nu trebuie confundată cu oprirea introducerii unui
produs pe piață.

Funcția „Disable submission” (Dezactivare transmitere) poate fi accesată făcând clic pe cele
trei puncte „…” din raportul de transmitere. Funcția este disponibilă doar pentru cea mai
recentă transmitere valabilă, de exemplu în cazul în care notificarea a fost actualizată.

În cazul notificărilor actualizate, se poate dezactiva numai ultima transmitere – de
aceea trebuie să stabiliți dacă nu cumva este necesar să dezactivați și transmiterea
inițială după dezactivarea notificării actualizate.
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După ce faceți clic pe „Disable submission” (Dezactivare transmitere), trebuie să alegeți un
motiv din lista disponibilă.

De asemenea, înainte ca funcția de dezactivare să devină activă, trebuie să declarați că ați citit
și ați înțeles consecințele posibile din punctul de vedere al reglementării. Termenii și condițiile
de furnizare a serviciului și de utilizare a ECHA Submission portal sunt disponibile în toate
limbile UE pe https://echa.europa.eu/support/ro/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

Atunci când dezactivează o transmitere, întreprinderea are responsabilitatea de a
informa clienții din aval care ar putea fi afectați de procesul de dezactivare,
deoarece nu se trimite nicio comunicare întreprinderilor care fac trimitere la
transmiterile dezactivate.
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Odată inițiată cererea de dezactivare a transmiterii [numărul transmiterii], va fi generat și un
număr de depunere a cererii.

Transmiterile dezactivate sunt marcate corespunzător drept „Disabled” în dreptul stării
transmiterii (prin simbolul unui cerc tăiat de o linie oblică), însă rețineți că vor rămâne vizibile
și vor putea fi accesate de organismele desemnate și de centrele de informare toxicologică.

Pentru a urmări în ECHA Submission portal transmiterile pe care le-ați dezactivat, puteți să
folosiți funcția de căutare cu filtrarea rezultatelor în funcție de criteriul „Disabled” (Dezactivate)
sau să efectuați o căutare după „numărul de depunere” al cererii.

118

PCN: ghid practic – versiunea 5.1

Informațiile referitoare la transmiterile dezactivate apar în două rapoarte de transmitere.
i)

raportul de transmitere a notificării care a fost dezactivată cu succes: textul
„Disabled” (sau simbolul aferent) va apărea în secțiunile „Submission status”
(Starea transmiterii), „Submission events” (Evenimentele transmiterii), „Submission
graph” (Graficul transmiterilor) și „Submission history” (Istoricul transmiterilor).
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ii)
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raportul de transmitere a „cererii de dezactivare”: starea transmiterii va fi
marcată drept „Succeeded” (Reușită) dacă cererea de dezactivare a fost prelucrată
cu succes; în secțiunea „Submission information” (Informații despre transmitere) se
va indica transmiterea de referință care este dezactivată, precum și motivul
dezactivării („Reason for disabling”) ales din lista de selectare; iar secțiunile
„Submission events”, „Submission graph” și „Submission history” vor face trimitere
la notificarea dezactivată.
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Apendicele 1. Instrucțiuni de constituire a unui
utilizator extern
Exemplul de mai jos ilustrează modalitatea de creare a unui „utilizator extern” în ECHA Accounts.
Utilizatorul extern este în esență un terț care a fost desemnat de administratorul entității juridice
a unei întreprinderi să lucreze în numele acesteia, de exemplu în IUCLID Cloud și în ECHA
Submission portal.
În contextul acestui manual, utilizatorul extern poate să întreprindă în numele întreprinderii
acțiuni precum pregătirea și transmiterea de notificări destinate centrelor de informare
toxicologică.
Acordarea de acces unui utilizator extern poate să însemne expunerea acestuia la
date confidențiale. Este important ca întreprinderile să se pună de acord asupra
gradului de acces și asupra modului de gestionare a informațiilor confidențiale.

Pașii de mai jos exemplifică modalitatea de creare a unui utilizator extern în ECHA Accounts.
Pasul 1. O companie de consultanță trimite numele său de utilizator în ECHA Accounts
(SafeConsults) și numărul UUID al entității sale juridice către întreprinderea responsabilă cu
transmiterea datelor, și anume notificatorul legal Purple Haze Chemicals. Acest proces nu
reprezintă o funcție a ECHA Accounts.

Pasul 2. Entitatea responsabilă, Purple Haze Chemicals, face clic pe „Add foreign user”
(Adăugare utilizator extern) pentru a lansa asistentul în 3 pași care adaugă la profilul entității
sale juridice întreprinderea SafeConsults în rolul de utilizator extern.
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La primul pas al asistentului, Purple Haze Chemicals introduce numele de utilizator și numărul
UUID care i-au fost trimise de către consultant.

Al doilea pas al asistentului presupune definirea profilului de utilizator, care este completat prin
adăugarea rolurilor de utilizator în funcție de preferințele Purple Haze Chemicals – de exemplu,
serviciul care urmează să fie folosit (Cloud sau Portal) și drepturile acordate (acces deplin sau
doar în citire).

La cel de al treilea pas al asistentului, care este și ultimul, se afișează un mesaj de atenționare
înainte de finalizarea procesului de completare.

Acolo unde se utilizează versiuni IUCLID instalate local, rețineți că persoana
care adaugă datele consultantului său extern în ECHA Accounts trebuie apoi să
exporte în format IUCLID informațiile privind propria sa entitate juridică, pe care
să le trimită consultantului.
Consultantul importă fișierul privind entitatea juridică în propriul sistem IUCLID,
inițiază o notificare în acest sistem și o atribuie entității juridice a întreprinderii
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responsabile. Când dosarul este gata de transmitere, consultantul comută la contul
entității juridice a întreprinderii responsabile în ECHA Submission portal.

Pasul 3. Purple Haze Chemicals poate acum să vadă datele consultantului cu rol de utilizator
extern în lista utilizatorilor entități juridice. Rețineți că și întreprinderea cu rol de consultant va
putea să vadă în ECHA Accounts lista entităților juridice pentru care lucrează.

Pasul 4. ECHA Cloud services și ECHA Submission portal afișează aceleași opțiuni în bara de
sus. De aici, consultantul poate să aleagă entitatea juridică pentru care dorește să lucreze,
selectând „Switch legal entity” (Schimbare entitate juridică). Rețineți că utilizatorul extern va
vedea numai datele relevante pentru entitatea juridică selectată.
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Schimbarea entității juridice este una din funcțiile prin care
utilizatorii care sunt membri ai mai multor entități juridice
pot să schimbe entitatea juridică activă. Selectarea entității
juridice active într-una din aplicații (de exemplu, în ECHA
Cloud services) se reflectă și în cealaltă (de exemplu, ECHA
Submission portal), așadar utilizatorii trebuie să realizeze
acțiunea o singură dată.
Dacă un consultant lucrează pentru mai mulți clienți, poate
să folosească această funcție pentru a trece la datele unui
client la datele altuia fără a trebui să se deconecteze și să se
autentifice din nou.

Pasul 5. Consultantul poate acum să întocmească/să transmită un dosar în numele entității
juridice Purple Haze Chemicals.

Atunci când se folosesc versiuni IUCLID instalate local, consultantul inițiază o
notificare pe care o atribuie entității juridice a întreprinderii responsabile. Când
dosarul este gata de transmitere, consultantul comută la contul entității juridice a
întreprinderii responsabile în ECHA Submission portal.

Atunci când entitatea juridică a notificatorului diferă de entitatea juridică a
dosarului, în raportul de validare se va afișa eroarea BR570 și transmiterea nu va
avea loc.
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Apendicele 2. Soluționarea erorii BR570 și consecvența
între entitățile juridice
Numărul UUID al entității juridice din dosarul PCN (indicat în IUCLID în secțiunea cu informații
despre amestec și în cea privind notificatorul legal) trebuie să fie același cu numărul UUID al
utilizatorului autentificat care lucrează în ECHA Submission portal la momentul transmiterii.

Atunci când o întreprindere pregătește și transmite propriile notificări, entitățile juridice
menționate în dosar ar trebui, în teorie, să fie deja sincronizate cu entitatea juridică din ECHA
Submission portal. Această situație apare, de exemplu:
•

când o entitate responsabilă (formulator, formulator contra cost, importator în UE)
notifică propriul său amestec, fără asistență din partea unui terț;

•

când o întreprindere din UE pregătește și transmite notificări în numele filialelor sale din
UE, având aceeași entitate juridică cu acestea.

Există însă și alte scenarii, în care pot exista mai multe entități juridice implicate în procesul de
notificare, fiind esențial ca toate părțile să convină asupra unui mod riguros de gestionare a
entităților juridice.

Numărul UUID al entității juridice a întreprinderii autentificate în ECHA Submission
portal trebuie să fie același cu numărul UUID al entității juridice din dosarul PCN.
Dacă există o nepotrivire, dosarul va încălca regula de lucru BR570.
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A.2.1 Cum pot apărea discrepanțe între entitatea juridică din dosar și
cea din portal?
A.2.1.1 Când notificarea este întocmită/transmisă în portal în numele
entității responsabile
Există situații în care entitatea juridică care întocmește dosarul poate fi diferită de entitatea
juridică ce are obligația legală de a realiza transmiterea, ceea ce va determina probabil o
discrepanță între entitățile juridice. În practică, este de așteptat ca aceasta să apară în
următoarele situații:
•

o întreprindere-mamă din UE transmite notificarea în numele unei filiale din UE, care
este entitatea responsabilă (entități juridice diferite);

•

o întreprindere din afara UE întocmește o notificare în numele filialei sale din UE, care
este entitatea responsabilă;

•

un consultant efectuează transmiterea în numele unei entități responsabile.

În astfel de cazuri, se poate asigura consecvența între entitatea juridică din ECHA Submission
portal și cea din dosar prin crearea unui utilizator extern și asigurarea unei administrări corecte
a entităților juridice în ECHA Accounts, aspecte discutate în Apendicele 1.
Un utilizator extern poate să realizeze acțiuni în numele întreprinderii care îi acordă
permisiunea de a folosi un cont din propriul său cont ECHA Accounts.

A.2.1.2 Când există o a doua entitate juridică
În unele cazuri, se poate întâmpla ca o entitate juridică să creeze involuntar două versiuni
diferite ale aceleiași entități juridice, în sensul că denumirea este aceeași, dar numărul UUID
asociat este diferit. Atunci când sistemul verifică dacă entitățile juridice se potrivesc, se
compară numerele UUID asociate entităților juridice.
Această situație poate apărea dacă o întreprindere a creat anterior o entitate juridică în IUCLID
și nu a importat fișierul în ECHA Accounts la momentul creării contului, ci a creat o nouă
entitate juridică.
Existența a două entități juridice cu aceeași denumire, dar cu numere UUID diferite
poate să ducă la încălcarea regulilor de lucru din cauza nepotrivirii UUID.

Datele entității juridice pot fi modificate în ECHA Submission portal sau în notificarea din
IUCLID.
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A.2.1.3 Când nu s-au adăugat/actualizat datele entității juridice în
IUCLID offline

În cazurile în care o întreprindere a instalat IUCLID Desktop pentru a lucra offline pe sistemul
său local, toate modificările aduse entității juridice în ECHA Accounts vor trebui efectuate din
nou, manual, în instrumentul de întocmire a dosarelor.
Pentru adăugarea/actualizarea datelor entității juridice în versiunea respectivă a IUCLID
trebuie parcurși următorii pași:
În ECHA Submission portal
1. Conectați-vă la contul din ECHA Submission portal al entității juridice pentru care trebuie
făcută modificarea.
2. În fila utilizatorului, selectați „Manage account” (Gestionare cont) din meniul din
dreapta sus.
În ECHA Accounts
3. Accesați „My account” (Contul meu), selectați „Legal entity” și, din pagina entității
juridice, selectați „Export”.
4. Salvați fișierul .i6z cu datele entității juridice pe calculator.

În tabloul de bord din IUCLID Desktop
5. Deschideți IUCLID6 Desktop Client. Din pagina „Dashboard” (Tablou de bord), selectați
„Import” sau „Browse” (Răsfoire) și adăugați fișierul .i6z cu datele entității juridice pe
care l-ați salvat la pasul anterior.
6. După importarea cu succes a entității juridice, aceasta poate fi deschisă pentru a
verifica numărul său UUID.
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A.2.1.4 Administrarea defectuoasă a cheilor S2S în serviciul systemto-system
În cazurile în care un utilizator terț, care are o entitate juridică diferită, întocmește și transmite
o notificare către ECHA Submission portal prin serviciul system-to-system în numele
notificatorului legal, acțiunea trebuie realizată cu ajutorul cheilor S2S ale notificatorului legal.
În practică, acest lucru este realizat de diferite entități juridice, după cum se arată în
exemplele de mai jos:
•

un consultant sau o altă întreprindere terță, în numele unui client;

•

o întreprindere-mamă din UE sau din afara UE, în numele unei filiale (entități juridice
diferite). În cazul în care realizează transmiteri în numele mai multor filiale,
întreprinderea-mamă ar trebui să creeze/să obțină chei S2S pentru toate întreprinderile
respective.

În prezent nu este permis să se definească mai multe conturi S2S pentru aceeași
întreprindere. Ca urmare, dacă doresc să realizeze transmiteri prin S2S atât terțul,
cât și entitatea responsabilă, va trebui să se folosească în comun aceeași cheie
S2S.

Se pot evita discrepanțele între entitățile juridice prin crearea unui utilizator extern în ECHA
Accounts și asigurarea utilizării corecte a cheii S2S. Acest lucru se explică în Ghidul privind
înregistrarea în serviciul System-to-system, dar în general pașii sunt următorii:
1. Notificatorul legal adaugă un terț ca utilizator extern în ECHA Accounts (vezi
Apendicele 1), după care fie atribuie terțului rolul de administrator al cheilor S2S
(„S2S Keys Manager”), astfel încât acesta să poată genera cheia S2S, fie generează el
însuși cheia S2S și o trimite direct terțului.
2. În sistemul terțului se creează un dosar care menționează entitatea juridică a
notificatorului legal (la nivelul amestecului).
3. Terțul transmite dosarul către ECHA Submission portal folosind cheia S2S a
notificatorului legal.

Evitați încălcarea regulilor de lucru și asigurați consecvența între entitatea juridică
din dosar și cea din cheia S2S.
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