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Cerințele de informații pentru
notificarea centrelor toxicologice
Întreprinderile care introduc pe piață amestecuri periculoase trebuie să depună informații despre
aceste amestecuri la organismele specifice desemnate de statele membre. Centrele toxicologice
folosesc aceste informații pentru a oferi sfaturi medicale în cazuri de urgență.
Obligația de notificare intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. Este întemeiată pe anexa VIII la
Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP).
CINE ARE OBLIGAȚIA DE NOTIFICARE?
Trebuie să depună notificări importatorii și utilizatorii din aval
care introduc pe piață amestecuri clasificate ca prezentând
pericole fizice sau pentru sănătate. Obligația privește
amestecurile pentru consumatori, pentru uz profesional și
industrial.
CE FORMAT TREBUIE UTILIZAT?
Întreprinderile trebuie să furnizeze informațiile solicitate în
formatul armonizat al centrelor toxicologice (PCN). Formatul
este bazat pe XML și este compatibil cu IUCLID.
CE INFORMAȚII SUNT OBLIGATORII?
În toate statele membre în care amestecul se introduce pe piață
se va solicita același set de informații.
Datele de contact – Numele, adresa completă, numărul de
telefon și adresa de e-mail a importatorului sau utilizatorului din
aval care depune notificarea.

Denumirea sau denumirile comerciale ale amestecului –
Unde este cazul, inclusiv denumirea mărcii și alte variante de
denumiri, așa cum apar pe etichetă.
Tipul și mărimea ambalajului – Ambalajul utilizat la introducerea
pe piață a amestecului pentru consumatori sau pentru uz
profesional. Tipul de recipient poate fi, de exemplu, un „flacon”,
o „cutie” sau un „tub de aerosol”. Mărimea trebuie indicată ca
volum nominal sau masă nominală a ambalajului.
Categoria produsului – Categoria conform sistemului
european de clasificare a produselor (EuPCS) armonizat.
Categoria selectată trebuie să corespundă utilizării principale
preconizate a produsului – de exemplu, „îngrășământ”,
„detergent de rufe” sau „produs de tratare a aerului”.
Identificatorul unic de formulă (UFI) – Codul generat de
generatorul UFI, de exemplu J200-U0CW-500A-Q2DA, trebuie
marcat pe eticheta produsului sau pe ambalaj și indicat în
notificare.
Informații privind pericolele – clasificările amestecului în ceea
ce privește pericolele fizice și pentru sănătate.
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Trebuie furnizate, de asemenea, următoarele elemente de
etichetare:
• pictogramele de pericol
• cuvântul de avertizare
• frazele de pericol
• informații suplimentare privind pericolele
• frazele de precauție.

Data de la care se aplică obligația de notificare depinde de
utilizarea finală a amestecului.
• Amestecuri pentru uzul consumatorilor: 1 ianuarie 2020
• Amestecuri pentru uz profesional: 1 ianuarie 2021
• Amestecuri pentru uz industrial: 1 ianuarie 2024

Informații toxicologice – conțin principalele căi pe care o
persoană poate fi expusă la amestec, de exemplu prin inhalare,
ingestie, contact cu pielea sau ochii. Cuprind efectele pe
termen lung și scurt și simptomele expunerii. Informațiile despre
efectele toxicologice ale amestecului sunt aceleași cu cele
solicitate la secțiunea 11 din fișa cu date de securitate.

Dacă un amestec are mai mult de o utilizare din cele menționate
anterior – prin utilizare directă sau prin prezența într-un produs
fabricat în avalul lanțului de aprovizionare – se aplică data
cea mai timpurie. Până la data intrării în vigoare respective,
amestecul continuă să fie supus cerințelor de informare
naționale existente la nivel național.

Informații despre proprietățile fizico-chimice – de exemplu,
starea fizică, culoarea și valoarea pH a amestecului.

Amestecurile deja notificate conform legislației naționale rămân
valabile până la 1 ianuarie 2025. Dacă amestecul se schimbă
înainte de această dată, întreprinderile trebuie să facă notificarea
pe baza noilor cerințe de informare conform anexei VIII.

Informații complete despre compoziția chimice – cuprinde
componenții, concentrațiile din amestec și clasificarea.
Componenții pot fi substanțe sau amestecuri în amestecuri. Se
aplică reguli specifice cu privire la metoda de identificare și de
raportare a concentrațiilor.

DE LA CE DATĂ SE APLICĂ OBLIGAȚIA DE NOTIFICARE?

Formulator 2

Formulator 1

Amestec inițial

Obligația de notificare depinde de utilizarea finală

Formulator 3

Pentru utilizare finală de către consumator
Notificați începând cu 2020

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pentru mai multe îndrumări, materiale și instrumente auxiliare,
consultați site-ul ECHA cu privire la centrele toxicologice:
»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/ro
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Amestecuri destinate utilizării exclusiv în zone industriale
– Prin opțiunea de depunere limitată se permite furnizarea de
informații reduse despre compoziția amestecului, așa cum apar
în fișa cu date de securitate, dacă se asigură un număr de telefon
pentru accesul rapid la informațiile complete despre amestec.
Numărul trebuie să fie accesibil centrelor toxicologice 24 de ore din
24, 7 zile din 7.

Utilizare finală profesională
Notificați începând cu 2021
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Formulator 4

Utilizator final industrial
Notificați începând cu 2024

