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Zmiany

4.0

Maj 2017 r.:
Rozdział 9.6.4.6: Dodano wyjaśnienia na temat sposobu opisywania
zastosowań na potrzeby półproduktów z art. 17/18
Rozdział 9.9: Wyjaśnienia na temat wymagań dotyczących
przedkładania raportu bezpieczeństwa chemicznego i uzasadnienia
braku takiego raportu; dodatkowe informacje na temat generatora
raportów w IUCLID
Rozdział 9.10.2: Odniesienie do rozdziału 10.2
Rozdział 10.2: Nowy rozdział na temat tworzenia pełnej
dokumentacji wyłączenia dla uczestnika wspólnego przedłożenia
danych w następstwie sporu dotyczącego współdzielenia danych
Załącznik II: Wyjaśnienia dotyczące wymagań dla weryfikacji
kompletności (TCC) w sekcji 1.4 Informacje analityczne
Załącznik IV: Wyjaśnienie, jak dokonać aktualizacji w celu objęcia
funkcji wiodącego rejestrującego we wspólnym przedkładaniu danych
Dalsze zmiany redakcyjne

3.0

Styczeń 2017 r.:
Dodano odnośniki do tłumaczeń niniejszego dokumentu.
Rozdział 1.5.1: Informacje dotyczące ręcznego sprawdzania
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Rozdział 9.7.3: Dodano wyjaśnienia na temat zgłaszania
wnioskowania przez analogię w IUCLID
Rozdział 9.7.4: Nowy rozdział na temat zgłaszania propozycji
przeprowadzenia badań w IUCLID
Rozdział 9.7.6.1: Nowy rozdział zawierający informacje na temat
nowego narzędzia IUCLID: kalkulatora DNEL
Rozdział 9.10.1: Dodano wyjaśnienia na temat kryteriów z załącznika
III dotyczących zwolnienia z opłat
Rozdział 10.1.4: Dodano wyjaśnienia na temat zgłaszania zwolnienia
z opłat w nagłówku dokumentacji
Dalsze zmiany redakcyjne

2.0

Wrzesień 2016 r.:
Rozdziały 6 i 9.4.1: Dodano objaśnienie dotyczące tego, jak określać
nazwę chemiczną w polu nazwy.
Załącznik 3: Zmiany wynikające ze zmian w załącznikach do REACH
dotyczących wymogów dotyczących działania uczulającego na skórę.
Dalsze zmiany redakcyjne.
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1. Wprowadzenie
1.1.

Cel

Celem niniejszego podręcznika jest wsparcie w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej i
dokumentacji PPORD (zgłoszeń dotyczących badań dotyczących produktów i procesu produkcji
oraz ich rozwoju) zgodnych z REACH z wykorzystaniem programu IUCLID. Podręcznik zawiera
szczegółowe i praktyczne instrukcje dotyczące sposobu generowania zbioru danych o
substancji oraz omówienie sekcji IUCLID, które należy wypełnić w celu przygotowania ważnej
dokumentacji do przedłożenia ECHA poprzez system REACH-IT.

Podręcznik zakłada, że mają Państwo zainstalowany program IUCLID i ważne konto ECHA.
Więcej informacji na temat każdego pola, różnych funkcjonalności w IUCLID i sposobu
wykorzystania tych funkcjonalności znajduje się w systemie pomocy programu IUCLID (patrz
rozdział 1.7 Funkcjonalności programu IUCLID).
Podręcznik zakłada również, że wybrali Państwo sposób podejścia do rejestracji i że mają
Państwo dostęp do wszystkich istotnych informacji. Wsparcie w zakresie wymagań
informacyjnych do celów rejestracji można uzyskać w dokumentach zawierających
wytyczne: http://echa.europa.eu/support/guidance .

1.2.

Omówienie przygotowania i przedkładania dokumentacji

Dokumentacja programu IUCLID jest nieedytowalnym plikiem snapshot dla zbioru danych o
substancji, zawierającym informacje przedkładane do ECHA.W celu utworzenia dokumentacji i
jej przedłożenia należy postępować według poniższych kroków:
1. Zarejestrować się w REACH-IT i utworzyć Legal entity (Podmiot prawny)(https://reachit.echa.europa.eu/)
2. Utworzyć reference substances (substancje referencyjne) w IUCLID powiązane z daną
substancją (patrz rozdział 6)
3. Utworzyć substance dataset (zbiór danych o substancji) w IUCLID (patrz rozdział 9)
4. Wprowadzić informacje do zbioru danych o substancji w IUCLID (patrz odpowiednie sekcje
w rozdziale 9)
5. Dołączyć raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) dla wszystkich substancji
wytwarzanych lub importowanych w ilości powyżej 10 ton, o ile nie podlegają one
zwolnieniu na mocy artykułu 14 ust. 2 REACH1 .
Należy wspomnieć, że w programie IUCLID dostępny jest generator raportów ułatwiający
tworzenie CSR. Zestawia on informacje ze zbioru danych w IUCLID i tworzy sformatowany
dokument obejmujący rozdziały 1 do 8 CSR. Do przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa
chemicznego (CSA) można także użyć narzędzia Chesar. W tym przypadku pełny CSR można
wygenerować z aplikacji Chesar. Więcej informacji na temat generatora raportów znajduje
się w systemie pomocy programu IUCLID. Więcej informacji na temat narzędzia Chesar jest
dostępne na stronie internetowej Chesar: https://chesar.echa.europa.eu/.

Należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia z obowiązku CSA na mocy artykułu 14 ust.2 należy przedstawić wyjaśnienie w sekcji 13 IUCLID
(patrz rozdział 9.9)
1
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6. Utworzyć dossier (dokumentację) w IUCLID (patrz rozdział 10)
7. Wyeksportować dokumentację z IUCLID (patrz rozdział 11)
8. Przedłożyć dokumentację do ECHA za pośrednictwem REACH-IT (patrz rozdział 12).
Po otrzymaniu dokumentacji ECHA podda przedłożone dokumenty weryfikacji administracyjnej
i technicznej przed nadaniem Państwu numeru rejestracyjnego (patrz rozdział 1.5 Weryfikacja
przedłożonej dokumentacji przez ECHA).
ECHA rozpowszechni także informacje z dokumentacji rejestracyjnej na swojej stronie
internetowej. Więcej informacji na temat rozpowszechnianych danych i możliwości zastrzeżenia
poufności pewnych informacji można znaleźć w rozdziale 1.6 Wnioski o zachowanie poufności i
rozpowszechnianie informacji.

1.3.

Szablony dokumentacji w programie IUCLID

Przed stworzeniem dokumentacji ze zbioru danych o substancji należy wybrać szablon
odpowiedni dla rodzaju przedkładanej dokumentacji spośród poniższych rodzajów 2:












Rejestracja REACH w ilości 1–10 ton, wymagania fizykochemiczne;
Rejestracja REACH w ilości 1–10 ton, wymagania standardowe;
Rejestracja REACH w ilości 10–100 ton;
Rejestracja REACH w ilości 100–1000 ton;
Rejestracja REACH w ilości powyżej 1000 ton;
Rejestracja REACH przez uczestnika wspólnego przedkładania danych - przypadek ogólny;
Rejestracja REACH przez uczestnika wspólnego przedkładania danych - półprodukty;
Rejestracja REACH półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania w ilości powyżej
1 tony;
Rejestracja REACH transportowanych półproduktów wyodrębnianych w ilości 1–1000 ton;
Rejestracja REACH transportowanych półproduktów wyodrębnianych w ilości powyżej 1000
ton;
Zgłoszenie PPORD REACH.
Wymagania informacyjne dla dokumentacji rejestracyjnej są uzależnione od
zarejestrowanego przedziału wielkości obrotu i rodzaju opracowanej dokumentacji
rejestracyjnej (art. 10 vs. 17/18; uczestnik wspólnego przedkładania danych vs. wiodący
rejestrujący). Oznacza to, że informacje w dokumentacji IUCLID, które będą poddawane
weryfikacji pod kątem kompletności są różne w zależności od rodzaju zgłoszenia. W
niniejszym podręczniku przedstawiono przegląd zawartych w poszczególnych sekcjach
informacji, które są wymagane do dokumentacji rejestracyjnej i PPORD. Podsumowanie
stosowanych zasad weryfikacji kompletności znajduje się ponadto w załączniku 2 Przegląd
weryfikacji kompletności przeprowadzanej przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej
dokumentacji (verview of the completeness check performed by ECHA on the submitted
dossiers).

Dokumentacja rejestracyjna czy zgłoszenia PPORD?
Najpowszechniejszym rodzajem dokumentacji jest dokumentacja rejestracyjna. Jeżeli jednak
dana substancja jest przedmiotem badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich
rozwoju(PPORD) w ilościach wynoszących jedną tonę lub więcej rocznie, mogą Państwo

2

Przedziały wielkości obrotu podano w przeliczeniu na rok.
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przedłożyć dokumentację PPORD w celu zwolnienia z obowiązku rejestracji na okres pięciu
lat.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szczegółowych przepisów na mocy
REACH dla substancji wytwarzanych, importowanych lub stosowanych w naukowej
działalności badawczo-rozwojowej (SR&D) oraz działalności badawczo-rozwojowej
ukierunkowanej na produkt i proces produkcji (PPORD) należy zapoznać się z odpowiednimi
wytycznymi dostępnymi pod adresem http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach.
Indywidualna rejestracja lub wspólne przedkładanie
Rozporządzenie REACH wymaga od stron wytwarzających/importujących substancję
przedłożenia jednej rejestracji dla tej substancji (tak zwana „Jedna substancja, jedna
rejestracja”, albo zasada OSOR). Rejestrujący substancję są kontaktowani ze sobą po
przedłożeniu do ECHA rejestracji wstępnej (substancja wprowadzona („Phase-in”)) lub
zapytania (substancja niewprowadzona („non-phase in”) albo substancja wprowadzona, która
nie została wstępnie zarejestrowana). Rejestrujący tę samą substancję ponoszą zbiorową
odpowiedzialność za identyfikację substancji, wygenerowanie/zebranie istotnych informacji
zgodnie z załącznikami VII-X do REACH, a w końcu przedłożenie ich w formacie IUCLID w
ramach realizacji zobowiązań.
W niniejszym podręczniku założono, że obowiązek wspólnego przedłożenia został określony
przez stronę przedkładającą i że zostały wygenerowane/zebrane wszystkie istotne informacje i
są one dostępne.
Więcej informacji na temat współdzielenia danych i obowiązków w ramach wspólnego
przedkładania znajduje się w Przewodniku dotyczącym współdzielenia danych (Guidance on
data sharing) i Przewodniku dotyczącym rejestracji (Guidance on registration) dostępnym
pod adresem http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Półprodukt wyodrębniany w miejscu wytwarzania czy transportowany półprodukt
wyodrębniany?
Jeżeli są Państwo wytwórcą lub importerem półproduktu wyodrębnianego w ilościach
wynoszących jedną tonę na rok lub więcej, mogą Państwo skorzystać z uproszczonych
wymagań dotyczących rejestracji. Wymagania dotyczące rejestracji różną się w zależności od
tego, czy wyodrębniany półprodukt jest półproduktem wyodrębnianym w miejscu wytwarzania
czy transportowanym.
Więcej informacji na temat zobowiązań dotyczących rejestracji półproduktów znajduje się w
Przewodniku dotyczącym rejestracji (Guidance on registration) dostępnym pod adresem:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Zgłoszenie zgodnie z wymaganiami dyrektywy 67/548/EWG (NONS)?
Zgodnie z art. 24 rozporządzenia REACH wszelkie zgłoszenia składane zgodnie z wymaganiami
dyrektywy 67/548/EWG (NONS) są traktowane jako rejestracja zgodna z wymaganiami
rozporządzenia REACH dla danego przedziału wielkości obrotu. Aktualizacje rejestracji są
wymagane w przypadkach określonych w art. 22 lub art. 24 ust. 2 rozporządzenia REACH.
Szczegółowe informacje na temat sposobu aktualizacji rejestracji, która wcześniej była
zgłoszeniem na podstawie dyrektywy 67/548/EWG(NONS) znajdują się w załączniku 4
„Minimalne informacje wymagane do aktualizacji rejestracji na podstawie wcześniejszej
dyrektywy 67/548/EWG” (Minimum information required for updating a registration under
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previous Directive 67/548/EEC) do niniejszego podręcznika, jak również w dokumencie
„Pytania i odpowiedzi dla rejestrujących substancje, dla których wcześniej dokonano
zgłoszenia”(Questions and answers for the registrants of previously notified substances)
dostępnych pod adresem http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/nons-registrantsofpreviouslynotifiedsubstances

1.4.

Informacje wymagane do rejestracji i zgłoszenia PPORD

Rejestrujący tę samą substancję muszą udostępniać sobie dane i wspólnie przedkładać
informacje do ECHA. Występuje różnica pomiędzy informacjami przedkładanymi przez
wiodącego rejestrującego i przez pozostałych rejestrujących, tj. uczestników wspólnego
przedkładania danych.
Każdy rejestrujący (wytwórca, importer lub jedynie przedstawiciel) jest zobowiązany do
przedłożenia własnej dokumentacji w ramach wspólnej rejestracji. Jeżeli opracowują Państwo
dokumentację jako jedyny rejestrujący dla danej substancji i nie ma miejsca wspólne
przedkładanie danych, muszą Państwo przekazać wszystkie informacje we własnej
dokumentacji.
Poniższa tabela zawiera informacje przedkładane przez wiodącego rejestrującego w imieniu
wszystkich uczestników wspólnego przedkładania danych (informacje wspólne3) oraz
informacje przedkładane przez każdego rejestrującego we własnej dokumentacji (informacje
indywidualne).

Tabela 1:

Wymagania informacyjne dla dokumentacji rejestracyjnej i PPORD

Wymagania informacyjne

Dokumentacja wiodącego
rejestrującego

Dokumentacja
uczestnika
przedkładania
danych

Informacje
wspólne

Informacje
indywidualne

Informacje
indywidualne

tożsamość rejestrującego (konto ECHA)

X

X

X

tożsamość i skład substancji przywołanej
w załączniku VI do rozporządzenia
REACH (sekcja 1.1, 1.2 IUCLID)

X

X

X

informacje analityczne na temat
substancji przywołanej w załączniku VI
do rozporządzenia REACH (sekcja 1.4
IUCLID)

X

X

X

informacje dotyczące klasyfikacji i
oznakowania substancji przywołanej w
załączniku VI do rozporządzenia REACH
(sekcja 2 IUCLID)

X

PPORD

X

informacje dotyczące wytwarzania i
zastosowań substancji przywołanej w
załączniku VI do rozporządzenia REACH
(sekcja 3 IUCLID)

X

X

informacje dotyczące narażenia dla
substancji zarejestrowanej w ilościach

X

X

jeżeli dotyczy
sekcja 3.3
Lokalizacje

Art. 11 rozporządzenia REACH umożliwia uczestnikom wspólnego przedkładania danych wyłączenie (opt-out) ze wspólnego przedkładania
niektórych informacji z kilku powodów. Więcej informacji na temat wyłączenia (opt-out) i jego konsekwencji znajduje się w przewodniku
dotyczącym współdzielenia danych pod adresem: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
3
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od 1 do 10 ton rocznie przywołanej w
załączniku VI do rozporządzenia REACH
(sekcja 3 IUCLID)
badania naukowe przywołane w
załącznikach VII do X do rozporządzenia
REACH (sekcje 4-8 IUCLID)

X

wytyczne dotyczące bezpiecznego
stosowania substancji zarejestrowanej w
ilościach 10 lub więcej ton rocznie
przywołanej w załączniku VI do
rozporządzenia REACH (sekcja 11 IUCLID)

po uzgodnieniu

po uzgodnieniu

po uzgodnieniu

raporty z oceny przywołane w art. 14
rozporządzenia REACH, raport
bezpieczeństwa chemicznego (sekcja 13
IUCLID)

po uzgodnieniu

po uzgodnieniu

po uzgodnieniu

wniosek o zachowanie poufności dla
informacji w art. 119 ust. 2 REACH, które
należy uznać za poufne, jeżeli dotyczy,
wraz z uzasadnieniem

jeżeli dotyczy

jeżeli dotyczy

jeżeli dotyczy

1.5.

jeżeli dotyczy

jeżeli dotyczy

Kontrole przeprowadzane przez ECHA w odniesieniu do
przedłożonej dokumentacji

Wszystkie dokumentacje przedłożone do ECHA przechodzą wstępne kontrole techniczne i
administracyjne, aby sprawdzić, czy mogą być odpowiednio przetwarzane i czy można wykonać
wymagane procedury prawne. Są to tzw. kontrole reguł biznesowych.
Dokumentacja może być przyjęta do przetworzenia jedynie po spełnieniu wszystkich
stosownych reguł biznesowych, obejmujących np. weryfikację formatu i dostępności informacji
administracyjnych.
Więcej informacji na temat kontroli reguł biznesowych znajduje się w załączniku: Przegląd
kontroli reguł biznesowych przeprowadzanych przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej
dokumentacji.
Po udanym przejściu przez etap reguł biznesowych, dokumentacja rejestracyjna i PPORD jest
poddawana weryfikacji kompletności wymaganej na podstawie art. 20 rozporządzenia REACH
w celu sprawdzenia, czy podano wymagane informacje.
Więcej informacji na temat weryfikacji kompletności znajduje się w załączniku: Overview of
the completeness check performed by ECHA on the submitted dossiers (Przegląd weryfikacji
kompletności przeprowadzanej przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej dokumentacji).
Ponadto, w ramach weryfikacji kompletności pewne dane w dokumentacji zostaną
zweryfikowane ręcznie w celu zapewnienia obecności w niej wymaganych elementów.
Więcej informacji na temat weryfikacji ręcznej znajduje się pod adresem
http://echa.europa.eu/manuals.

1.5.1.

Asystent walidacji

Wtyczka Validation assistant (VA, „Asystent walidacji”) została opracowana po to, aby
użytkownik mógł sprawdzić dokumentację przed złożeniem jej do ECHA poprzez REACH-IT.
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Dlatego przed złożeniem dokumentacji bardzo zaleca się skorzystanie z wtyczki Asystent
walidacji na dwóch etapach:
i.

aby sprawdzić zbiór danych (przed utworzeniem dokumentacji) i poprawić
ewentualne błędy wykryte na tym poziomie;

ii. aby sprawdzić ostateczną dokumentację i usunąć ewentualne uchybienia wykryte
na tym etapie.
Użycie wtyczki na obu tych etapach pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów i ewentualnego
odrzucenia dokumentacji.
Instrukcje dotyczące korzystania z Asystenta walidacji znajdują się w pomocy do systemu
IUCLID.
Należy pamiętać, że od dnia 21 czerwca 2016 r. weryfikacja kompletności
technicznej obejmuje dodatkowe sprawdziany dokumentacji rejestracyjnej
przeprowadzane przez personel ECHA. Sprawdzianów tych nie można odtworzyć za
pomocą wtyczki "Asystent walidacji"; aspekty kompletności, których dotyczą te
kontrole, nie są wyświetlane przez to narzędzie. Informacje na temat elementów,
których dotyczą dodatkowe kontrole, znajdują się pod adresem:
https://echa.europa.eu/documents/10162/13652/manual_completeness_check_en.pdf.

1.6.

Wnioski o zastrzeżenie poufności oraz rozpowszechnianie

Istnieją pewne informacje, co do których można wnioskować o zastrzeżenie poufności. W takim
przypadku dla każdej takiej informacji należy złożyć wniosek o zastrzeżenie poufności do
ECHA. Wnioski takie składa się poprzez wybranie znaczników poufności (
) dla informacji,
które chce się zachować w poufności, oraz odpowiednie uzasadnienie, w tym dlaczego
publikacja danych informacji działałaby na szkodę przedsiębiorstwa. Nie ma różnic w
traktowaniu wniosków o zastrzeżenie poufności oznaczonych jako Confidential business
information (CBI – „Poufna informacja handlowa”), Intellectual property (IP – „Własność
intelektualna”) lub Not publicly available (no PA – niedostępne publicznie). Rodzaj znacznika
wybiera się tylko do celów informacyjnych.
Więcej informacji na temat wniosków o zastrzeżenie poufności oraz rozpowszechniania
znajduje się na stronie http://echa.europa.eu/manuals.
Należy pamiętać, że wszelkie uzasadnienia wniosków o zastrzeżenie informacji, o których
mowa w art. 119 ust. 1 rozporządzenia REACH, zostaną odrzucone, ponieważ informacje te
są rozpowszechniane w każdym przypadku.
W przypadku wniosków o zastrzeżenie poufności informacji, o których mowa w art. 119 ust. 2
rozporządzenia REACH, zostanie naliczona odpowiednia opłata. Takim wnioskom musi
towarzyszyć pełne uzasadnienie. W przypadku znaczników dotyczących informacji innych niż
zawartych w art. 119 ust. 2 rozporządzenia REACH nie pobiera się opłat.
Aby obliczyć koszt wniosków o zastrzeżenie poufności, można skorzystać z wtyczki do
obliczania opłat (Fee calculation). Więcej informacji na temat tej wtyczki znajduje się w
pomocy do systemu IUCLID.

1.6.1.

Podgląd informacji do rozpowszechniania

Wtyczka Dissemination preview („Podgląd informacji do rozpowszechniania”) została
opracowana, aby użytkownik mógł sprawdzić, które informacje będą publicznie udostępnione
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na stronie internetowej ECHA. Bardzo zaleca się skorzystanie z tej wtyczki przy tworzeniu
dokumentacji, aby zobaczyć, które informacje będą rozpowszechniane.
Więcej instrukcji dotyczących korzystania z wtyczki Dissemination preview znajduje się w
pomocy do systemu IUCLID.

1.7.

Funkcjonalności IUCLID

Funkcjonalności IUCLID zostały szczegółowo opisane w pomocy wbudowanej w aplikację
IUCLID. Aby zapoznać się z pomocą, należy użyć klawisza F1 w dowolnym miejscu aplikacji.
System postara się wyświetlić najodpowiedniejszą w danej chwili część pomocy. Z tego
poziomu można przejść do konkretnej porady. Na przykład, jeżeli w aplikacji otwarty jest
kreator eksportu, to po wciśnięciu F1 powinna pokazać się pomoc z opisem funkcjonalności
Export. Zamiast klawisza F1 można też posłużyć się odnośnikami do pomocy w interfejsie
aplikacji, jeżeli tylko pojawi się ikonka pomocy w postaci znaku zapytania.

2. Podmiot prawny
Dokumentację do ECHA przedkładają podmioty prawne (Legal entities), które należy
zdefiniować wraz z danymi kontaktowymi przed złożeniem dokumentacji. Dane kontaktowe
przedsiębiorstwa są przechowywane w tak zwanym identyfikatorze podmiotu prawnego (Legal
Entity Object, LEO). Identyfikator LEO można utworzyć w programie IUCLID oraz na kontach
ECHA (ECHA accounts) dostępnych pod adresem
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
ECHA będzie wykorzystywać tylko dane kontaktowe podmiotu prawnego, który został
zarejestrowany na kontach ECHA lub w REACH-IT.
Pierwszy podmiot prawny został już utworzony przez użytkownika przy instalacji IUCLID.
Można dodawać kolejne podmioty prawne, klikając prawym przyciskiem myszy na opcję Legal
entity
(„Podmiot prawny”) na stronie głównej IUCLID. ECHA nie egzekwuje jednak
spójności między podmiotami prawnymi z IUCLID a podmiotami z kont ECHA.
Należy pamiętać, że zgodnie z ustawieniami domyślnymi podmiot prawny nie jest wpisany do
dokumentacji. Jeżeli użytkownik chce uwzględnić podmiot prawny w dokumentacji, może
zmienić ustawienia domyślne w czasie tworzenia dokumentacji, korzystając z kreatora
tworzenia dokumentacji (zob. rozdział Jak utworzyć dokumentację).
Jeżeli użytkownik chce wpisać podmiot prawny do dokumentacji, która będzie składana do
ECHA, powinien sprawdzić, czy podmioty prawne w IUCLID i REACH-IT są takie same.
Dalsze informacje na temat sposobu tworzenia identyfikatora podmiotu prawnego (LEO), jak
również sposobu zsynchronizowania go pomiędzy IUCLID i REACH-IT, znajdują się w
następnym rozdziale.

2.1.

Jak aktualizować i synchronizować informacje na temat LEO

Aby zarejestrować podmiot prawny, należy się zalogować na kontach ECHA, gdzie można
wpisać dane podmiotu prawnego i nimi zarządzać.
Przy tworzeniu LEO generowany jest identyfikator numeryczny, tzw. unikalny identyfikator
uniwersalny (UUID). Przykładowy UUID dla podmiotu prawnego: IUC5-a620a92d-32c6-426ab6ee-fc338cde0932.
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UUID jest inny dla każdego LEO, nawet w ramach jednego przedsiębiorstwa, jeżeli ma ono
kilka identyfikatorów LEO.
Można zsynchronizować dane podmiotu prawnego między IUCLID a REACH-IT poprzez eksport
LEO z kont ECHA lub REACH-IT. Następnie należy zaimportować odpowiedni plik do lokalnej
instalacji IUCLID. Korzystne jest, aby UUID był identyczny we wszystkich aplikacjach, w jakich
występują dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa (IUCLID, REACH-IT oraz wszelkiego rodzaju
formularze sieciowe przedkładane ECHA). Jeżeli użytkownik nie utworzył jeszcze konta ECHA,
może wyeksportować LEO z instalacji IUCLID i zaimportować plik do konta ECHA, kiedy
zostanie ono utworzone. Należy pamiętać, że LEO można zaimportować do konta ECHA tylko
podczas tworzenia konta; nie można tego zrobić w przypadku już istniejącego konta.
Aby porównać identyfikatory UUID między aplikacjami, można je wyszukać w każdej aplikacji
pod następującymi ścieżkami:


IUCLID: Strona główna > Legal entity („Podmiot prawny”) > kliknąć dwa razy dany
podmiot prawny. UUID przedsiębiorstwa wyświetla się w zakładce Information Panel
(„Panel informacji”) w dolnej części okna IUCLID.



Konta ECHA: Zakładka „Podmiot prawny” > Informacje ogólne > UUID podmiotu prawnego



REACH-IT: Menu > Company information („Dane przedsiębiorstwa”) > General information
(„Informacje ogólne”)> UUID

Więcej informacji na temat zarządzania kontem ECHA znajduje się w podręczniku na temat
kont ECHA dostępnym na stronie http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echahelpdesk/echa-accounts.

3. Lokalizacja podmiotu prawnego
W części Legal entity site („Lokalizacja podmiotu prawnego”) można określić miejsce, gdzie
dochodzi do wytwarzania lub własnego użytkowania substancji. Informacje obejmują nazwę
lokalizacji, adres i inne dane kontaktowe dotyczące lokalizacji oraz możliwość zamieszczenia
identyfikatorów lokalizacji stosowanych w innych systemach informatycznych danego
przedsiębiorstwa/organizacji. Dana Lokalizacja podmiotu prawnego należy tylko do jednego
właściciela będącego podmiotem prawnym (Legal entity owner).
Nie można utworzyć lokalizacji bez powiązania jej z podmiotem prawnym, ale można zmienić
powiązanie między lokalizacją a jej właścicielem będącym podmiotem prawnym, wybierając
inny podmiot prawny z wykazu. Z jednym podmiotem prawnym może być powiązana więcej
niż jedna lokalizacja podmiotu prawnego.

3.1.

Tworzenie lokalizacji podmiotu prawnego

1. Aby utworzyć nową lokalizację, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę
Legal entity site
– nowa.

(„Lokalizacja podmiotu prawnego”) na stronie głównej i wybrać New

2. Podać nazwę lokalizacji i przypisać ją do właściciela będącego podmiotem prawnym (Legal
entity owner), klikając przycisk

.
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3. Należy wypełnić możliwie jak najwięcej pól w części General information („Informacje
ogólne”) i Contact address („Adres kontaktowy”). Jako minimum należy podać kraj
lokalizacji (Country).
4. Aby zapisać informacje o lokalizacji podmiotu prawnego, należy kliknąć
głównym.

w menu

4. Kontakt
W wykazie kontaktów (Contacts) można wpisać dane kontaktowe właściwych osób, np. osoby
odpowiedzialnej za kartę charakterystyki, toksykologa itp., które można dołączyć do
dokumentacji IUCLID. Z taką osobą można się skontaktować w celu uzyskania pomocy lub z
pytaniem dotyczącym przedłożonych informacji.
Informacje na temat osoby do kontaktu odpowiedzialnej za przedłożenie muszą być podane i
zarządzane w ramach REACH-IT.

4.1.

Tworzenie kontaktu

1. Aby utworzyć nowy kontakt należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę
Contacts

(„Kontakty”) na stronie głównej i wybrać New – nowy kontakt.

2. Należy wypełnić możliwie jak najwięcej pól w części General information („Informacje
ogólne”).
3. Aby zapisać informacje o kontakcie, należy kliknąć

w menu głównym.

5. Wykazy chemiczne
Zakładka Chemical inventories („Wykazy chemiczne”) zawiera identyfikatory chemiczne
służące jako podstawa do określania substancji referencyjnych (reference substances). Termin
inventory („wykaz”) jest stosowany w celu skonsolidowania wszystkich różnych wykazów
chemicznych, jakie mogą być dostępne w IUCLID. Obecnie w IUCLID wykorzystywany jest
tylko wykaz WE (EC Inventory).
Wykaz WE stanowi połączenie trzech różnych wykazów:


EINECS (Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym) obejmuje
substancje uznane za znajdujące się w obrocie na rynku Wspólnoty Europejskiej w okresie
od 1 stycznia 1971 r. do 18 stycznia 1981 r.



ELINCS (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych) obejmuje substancje
zgłoszone na podstawie zgłoszenia nowych substancji (NONS) na mocy dyrektywy w
sprawie substancji niebezpiecznych 67/548/EWG i wprowadzone do obrotu po dniu 18
września 1981 r.



NLP-list (wykaz NLP – substancji niebędących już polimerami) obejmuje substancje, które
były obecne na rynku Wspólnoty Europejskiej w okresie od 18 września 1981 r. do 31
października 1993 r. i były uznawane za polimery zgodnie z zasadami sprawozdawczości do
EINECS, ale przestały być uważane za polimery na mocy 7. poprawki do dyrektywy
67/548/EWG.
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Wpisy w wykazie WE składają się z nazwy chemicznej i numeru (nazwy WE i numeru WE),
numeru CAS4 (jeżeli jest dostępny), wzoru cząsteczkowego (jeżeli jest dostępny) oraz opisu
(dla niektórych rodzajów substancji).

6. Substancja referencyjna
Koncepcja substancji referencyjnej umożliwia użytkownikowi przechowywanie w centralnym
miejscu informacji identyfikujących daną substancję lub dany składnik substancji, takich jak
nazwy chemiczne (nazwa WE, nazwa CAS, nazwa wg nomenklatury IUPAC, synonimy itd.),
kody identyfikacyjne (np. numer WE, numer CAS) oraz informacje o budowie cząsteczkowej i
strukturalnej.
Wykaz substancji referencyjnych umożliwia wykorzystywanie zawsze tych samych informacji
dla danej substancji/związku chemicznego, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wpisywać, a
dane są centralnie zarządzane i aktualizowane. Wykazem substancji referencyjnych zarządza
bezpośrednio użytkownik w swojej lokalnej instalacji. Każdą substancję referencyjną można
powiązać z nieograniczoną liczbą zbiorów danych o substancji lub mieszaninie/produkcie. Aby
zaktualizować dane dotyczące substancji referencyjnej, należy otworzyć wykaz substancji
referencyjnych, odszukać odpowiednią substancję referencyjną i dokonać jej aktualizacji.
Modyfikacje zostaną wprowadzone do każdego zbioru danych powiązanego z daną substancją
referencyjną.
Aby zwiększyć liczbę wpisów w wykazie, można wyszukiwać substancje referencyjne na stronie
internetowej IUCLID, pobierać je i importować do własnej instalacji lokalnej. Wstępnie
określone substancje referencyjne zostały przygotowane w celu poprawienia jakości danych i
ograniczenia do minimum konieczności wprowadzania danych.

6.1.

Tworzenie substancji referencyjnej

Jeżeli w wykazie substancji referencyjnych nie występuje szukana substancja, można utworzyć
nową substancję referencyjną.
W ramach substancji referencyjnej można zgłosić dwa rodzaje danych:
1. dane swoiste dla danej substancji referencyjnej: dane te odpowiadają dokładnie
substancji lub składnikom, które są objęte daną substancją referencyjną;
2. dane powiązane z substancją referencyjną: dane te nie odpowiadają dokładnie
substancji lub składnikom, które są objęte daną substancją referencyjną, a to z
następujących przyczyn:





dane są typowe, ponieważ obejmują również inne substancje/składniki;
dane obejmują tylko niektóre składniki substancji referencyjnej w przypadku substancji
lub grupy składników;
dane dotyczą podobnego składnika lub podobnej substancji;
dane nie stanowią najnowszych dostępnych informacji służących do identyfikacji
substancji lub składnika.

Dane powiązane należy zgłaszać tylko w rubryce Identifiers of related substances
(„Identyfikatory powiązanych substancji”), ponieważ w przeciwnym razie może to prowadzić

Dla substancji wymienionych w wykazie WE, których numer WE zaczyna się od cyfry 4, numer CAS może nie być opublikowany, chociaż dana
substancja może go posiadać. Wynika to z faktu, że w systemie zgłaszania nowych substancji na mocy wcześniej obowiązujących przepisów
można było zastrzec poufność numeru CAS, który nie był wtedy publikowany.
4
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do niejasności dotyczących tożsamości substancji lub składników, do których odnosi się dana
substancja referencyjna.
Aby utworzyć substancję referencyjną:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę Reference substance
referencyjna”) na stronie głównej i wybrać New („Nowa”).

(„Substancja

2. Wpisać nazwę substancji referencyjnej.
3. Jeżeli substancja referencyjna jest wymieniona w wykazie WE, można przypisać tę
pozycję, klikając przycisk Add („Dodaj”).
4. Jeżeli substancja referencyjna użytkownika nie występuje w wykazie WE, należy
wybrać proponowane uzasadnienie z listy wyboru w części No inventory information
available („Informacje z wykazu niedostępne”).
5. Należy w miarę możliwości wypełnić pozostałe pola dotyczące substancji referencyjnej.
Należy podać następujące dane dotyczące wszystkich znanych składników i zanieczyszczeń,
jeżeli są dostępne i odpowiednie:















dane z wykazu WE;
numer CAS i nazwę CAS (CAS number i CAS name);
nazwę IUPAC (IUPAC name), (należy zwrócić uwagę, że jeżeli nazwa nie może być
utworzona zgodnie z nomenklaturą IUPAC, należy wciąż zapewnić nazwę określającą
charakter chemiczny substancji lub składników/zanieczyszczeń/dodatków, które substancja
referencyjna opisuje);
opis (Description) – w tym polu należy podać wszelkie dodatkowe informacje istotne dla
opisu substancji referencyjnej. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy substancja
referencyjna nie odpowiada żadnej dobrze zdefiniowanej substancji chemicznej. W razie
konieczności można też dołączyć pliki;
Synonyms („synonimy”);
Identifiers of related substances („Identyfikatory powiązanych substancji”),
Molecular formula („wzór cząsteczkowy”) – jeżeli nie można określić wzoru cząsteczkowego
substancji referencyjnej, należy podać uzasadnienie w polu „Uwagi” (Remarks) w dolnej
części ekranu;
Molecular weight („zakres masy cząsteczkowej”);
SMILES notation (zapis SMILES);
kod InChl;
przesłać plik graficzny ze wzorem strukturalnym (Structural formula).

6. Aby zapisać substancję referencyjną, należy kliknąć

w menu głównym.

7. Piśmiennictwo
W wykazie piśmiennictwa (Literature references) można wpisywać i przechowywać różne
rodzaje bibliograficznych materiałów źródłowych, np. publikacje i sprawozdania z badań, które
stanowią podstawę zapisów badań parametrów docelowych. Każdą pozycję w wykazie
piśmiennictwa można powiązać z zapisami badań parametrów docelowych z sekcji 4-10 w
programie IUCLID.
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Tworzenie pozycji w wykazie piśmiennictwa

1. Aby utworzyć nową pozycję w wykazie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na
zakładkę Literature reference
nowa pozycja.

(„Piśmiennictwo”) na stronie głównej i wybrać New –

2. W polu General information („Informacje ogólne”) należy uzupełnić odpowiednie pola
dotyczące danego rodzaju pozycji.
3. Aby zapisać pozycję w wykazie piśmiennictwa, należy kliknąć

w menu głównym.

8. Materiał testowy
W wykazie Test material (Materiał testowy) można wprowadzić informacje dotyczące
tożsamości materiału(-ów) stosowanego(-ych) w badaniu(-ach) zgłoszonych w dokumentacji.
Rekordy materiału testowego przechowywane w wykazie mogą być ponownie wykorzystywane
w każdym rekordzie, gdzie stosowany jest ten sam materiał testowy. W ten sposób możliwe
jest centralne opracowanie informacji na temat materiału testowego i zarządzanie nimi oraz
powiązanie z odpowiednimi rekordami dotyczącymi badania parametru docelowego (endpoint
study records).
W skład każdego wpisu wchodzi sekcja Composition (Skład)(patrz sekcja 1.2 Skład), w której
można zgłosić różne składniki materiału testowego, zbliżona do informacji wykorzystywanych
do zdefiniowania substancji (Substance) oraz sekcja dotycząca innych właściwości (Other
characteristics), zawierająca opis postaci materiału testowego i umożliwiająca wprowadzenie
pewnych dodatkowych informacji, również tych, które mogą być uważane za poufne i z tego
względu nie będą publikowane.

8.1.

Tworzenie materiału testowego

1. Aby utworzyć nowy materiał testowy, kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę Test
material (Materiał testowy)

na stronie głównej i wybrać New (Nowy).

2. Wprowadzić tę samą nazwę (Name), która jest podana w rekordzie badania, w którym
przeprowadzono testy na materiale.
3. Użyć powtarzalnego bloku w sekcji Composition (Skład) do wprowadzenia odpowiednich
składników (constituents), zanieczyszczeń (impurities), dodatków (additives) materiału
testowego, wraz z ich stężeniem (Concentration) i powiązania z substancją referencyjną
(Reference substance). Aby wprowadzić nowy wpis, kliknąć przycisk Add (Dodaj).
4. Jeżeli brak jest szczegółowych danych na temat czystości składu, można przedstawić
oświadczenie dotyczące jakości poprzez wybranie odpowiedniej wartości z listy wyboru
Composition/purity: other information (Skład/czystość: inne informacje).
5. Z prognozy QSAR, gdzie tożsamość substancji jest oparta na danych wybranych z wykazu
dla substancji referencyjnej, szczegółowe dane dotyczące czystości nie są istotne, a zatem
należy wybrać wartość not applicable for in silico study (nie dotyczy dla badania in silico)
poza określeniem składu (Composition).
6. Pod nagłówkiem Other characteristics (Inne właściwości) należy wprowadzić informacje na
temat postaci materiału testowego i w razie potrzeby dodatkowe szczegóły.
7. Aby zapisać materiał testowy, należy kliknąć

w menu głównym.
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9. Jak utworzyć zbiór danych o substancji
Niniejszy rozdział opisuje, jakie informacje należy podać w poszczególnych częściach IUCLID,
w zależności od rodzaju przedłożenia, do którego używa się dokumentacji IUCLID.
Przy wpisywaniu danych można korzystać z systemu pomocy IUCLID, który jest wbudowany
w aplikację. Aby zapoznać się z pomocą, należy użyć klawisza F1 w dowolnym miejscu
aplikacji – najwłaściwsze w danej chwili informacje pokażą się w oknie pomocy.
Aby utworzyć dokumentację (dossier) w programie IUCLID, należy w pierwszej kolejności
utworzyć zbiór danych o substancji. Zbiór danych o substancji to zestaw danych
administracyjnych i naukowych dotyczących danej substancji. Informacje w zbiorze można
modyfikować: dodawać, usuwać lub zmieniać. Zbiór danych służy jako podstawa
dokumentacji. Dokumentacja to obraz zbioru danych o substancji w danym momencie;
danych w dokumentacji nie można modyfikować.

Aby utworzyć zbiór danych o substancji:
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę Substance
głównej IUCLID i wybrać New („Nowa”).

(„Substancja”) na stronie

2. Wpisać nazwę substancji w polu Substance name. Zwłaszcza jeżeli dana instalacja IUCLID
zawiera kilka zbiorów danych, należy wpisać taką nazwę, która umożliwi łatwą identyfikację
danej substancji.
3. Przypisać istniejący podmiot prawny do zbioru danych, klikając przycisk
. Otworzy się
nowe okno, gdzie można wyszukać podmioty prawne w ramach danej instalacji IUCLID.
Wpisać kryteria wyszukiwania, wybrać odpowiedni podmiot prawny z listy i przypisać go do
zbioru danych o substancji.
4. Zapisać informacje, klikając symbol

w menu głównym.

Więcej informacji na temat wypełniania pól w tym widoku znajduje się w sekcji 1.1
Identyfikacja.

Aby uzupełnić zbiór danych:
1. Po utworzeniu zbiór danych o substancji wyświetla się w części nawigacyjnej po lewej
stronie ekranu.
2. Aby go otworzyć, należy nań kliknąć dwukrotnie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i
wybrać Open („Otwórz”).
3. Po otwarciu zbioru danych w części nawigacyjnej ekranu wyświetla się zakładka Table of
contents („Spis treści”).
4. Aby zobaczyć spis treści dla przygotowywanego typu dokumentacji, należy kliknąć pełną
strzałkę skierowaną w dół (

) w zakładce Spis treści.

5. Pojawia się lista różnych rodzajów przedłożenia. Wybrać odpowiedni rodzaj przedłożenia z
listy.
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Rysunek 1: Wybieranie szablonu z listy wyboru
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6. Wyświetlają się teraz sekcje właściwe dla danego rodzaju przedłożenia. Sekcje zawierające
obowiązkowe informacje do podania są zaznaczone gwiazdką ( ). Jeżeli użytkownik chce
utworzyć zbiór danych, ale nie zna jeszcze konkretnego typu dokumentacji REACH, jaki
będzie przygotowywać, może wybrać opcję REACH Complete table of contents („Pełny spis
treści REACH”). Wyświetla się wtedy spis treści zawierający wszystkie sekcje właściwe dla
rozporządzenia REACH.
Po utworzeniu zbioru danych o substancji można wprowadzać dane na temat substancji. W
kolejnych rozdziałach opisano, jakie dane wpisywać w poszczególne części IUCLID dla danego
rodzaju przedłożenia, którego dotyczy podręcznik. Sekcje opisano za pomocą nazwy i numeru
z programu IUCLID.
Przy wypełnianiu poszczególnych części zbioru danych należy pamiętać, że:




po utworzeniu wiersza w tabeli trzeba wypełnić poszczególne kolumny,
po wybraniu opcji other („inne”) z listy wyboru trzeba wypełnić sąsiadujące pole
tekstowe,
jeżeli pole jest powiązane z jednostką, trzeba ją podać.

9.1.

Szablony

Template (Szablon)
umożliwia kopiowanie danych z wielu sekcji lub jednoczesne łączenie
ich ze zbiorem danych o substancji (Substance) bez konieczności ponownego ręcznego
tworzenia wszystkich sekcji i ponownego wpisywania danych. Jego struktura jest bardzo
zbliżona do struktury zbioru danych o substancji.
Szablon można wykorzystywać na dwa sposoby:


Dziedziczenie (Inherit): w tym przypadku ustalane jest powiązanie między substancją a
szablonem. Dane kontrolowane w szablonie można edytować wyłącznie w samym
szablonie, ale są one widoczne w zbiorze danych o substancji wraz z innymi danymi. Po
wprowadzeniu modyfikacji w szablonie są one natychmiast widoczne w zbiorze danych o
substancji, z którym powiązany jest szablon. Ten sam szablon można powiązać z różnymi
substancjami, które następnie mają wspólny zbiór danych.



Kopiowanie (Copy):w tym przypadku do zbioru danych o substancji kopiowana jest część
szablonu dotycząca dokumentów Brak jest powiązania między dokumentami w szablonie a
dokumentami skopiowanymi w substancji. Po skopiowaniu dokumenty w szablonie i w
zbiorze danych o substancji nie są już synchronizowane. Skopiowany w ten sposób
dokument można modyfikować w substancji,, do której został skopiowany.Nawet całkowite
usunięcie szablonu nie wpływa na dane w zbiorze danych o substancji.
Więcej informacji na temat szablonów (Templates) znajduje się w systemie pomocy
programu IUCLID.
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Kategorie

Dla substancji o zbliżonych własnościach fizykochemicznych i toksykologicznych lub
wykazujących podobieństwo struktury można utworzyć kategorię (Category)
w
programie IUCLID i umieścić ją w dokumentacji. Podobieństwa struktury mogą stworzyć
przewidywalny wzorzec w zakresie dowolnego lub wszystkich z następujących parametrów:
własności fizykochemicznych, losu w środowisku oraz skutków dla środowiska i skutków dla
zdrowia ludzi.
Grupowanie chemikaliów pod względem podobieństwa może się opierać na następujących
cechach:





wspólna grupa funkcyjna (np. aldehydowa, epoksydowa, estrowa, jonu metalu, itd.)
wspólne prekursory lub produkty rozkładu (np. „metoda szlaku metabolicznego” w celu
analizowania pokrewnych substancji chemicznych takich jak kwas/ester/sól);
przyrostowa i stała zmiana w obrębie kategorii (np. kategoria długości łańcucha);
wspólne składniki lub klasa chemiczna.

Kategoria chemiczna jest definiowana przez listę substancji chemicznych (członków kategorii) i
przez zbiór własności i/lub skutków, dla których dostępne są dane eksperymentalne i/lub
szacunkowe lub mogą one zostać wygenerowane (parametry końcowe kategorii). Dla każdego
członka kategorii należy utworzyć osobny zbiór danych o substancji w IUCLID, do którego
wprowadzane są wszystkie istotne dane.
Brakujące dane w kategorii chemicznej można uzupełnić przy zastosowaniu różnych podejść, w
tym prostego wnioskowania przez analogię, analizy trendów (interpolacja i ekstrapolacja) oraz
metod obliczeniowych opartych na SAR, QSAR lub QAAR.
Więcej informacji na temat zastosowania tych metod do uzupełnienia brakujących danych
można znaleźć na stronie internetowej ECHA: http://echa.europa.eu/practical-guides,
http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-and-read-across i
http://echa.europa.eu/support/oecd-qsar-toolbox.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu opracowywania dokumentacji w oparciu
o kategorię znajdują się w systemie pomocy programu IUCLID.

9.3.

Obiekt oceny

Do przygotowania dokumentacji rejestracyjnej konieczna jest znajomość własności i cyklu
życia substancji w celu określenia sposobu podejścia do oceny. Jest to szczególnie istotne w
przypadku rejestracji substancji w ilości powyżej 10 ton rocznie, a co za tym idzie konieczności
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa chemicznego. W standardowej ocenie bezpieczeństwa
własności dotyczące losu i skutków działania substancji są opisywane przez jeden zbiór
wartości. Istnieją jednak przypadki, w których może być konieczny więcej niż jeden zbiór
wartości dla losu i skutków działania substancji (więcej szczegółów znajduje się w poradniku
dotyczącym oceny bezpieczeństwa chemicznego część D, rozdział D.2 (Guidance on Chemical
Safety Assessment part D, chapter D.2). Jeżeli do oceny substancji koniecznych jest kilka
zbiorów własności, w celu przejrzystego podania informacji w dokumentacji rejestracyjnej
zalecane jest utworzenie obiektów oceny (więcej informacji znajduje się w załączniku
Assessment entity (Obiekt oceny). W tym celu należy
1. kliknąć prawym klawiszem myszy na sekcję 0.4 Assessment entities (Obiekty oceny).
2. Wybrać New (Nowy), a następnie wpisać obiekt oceny, który ma zostać utworzony.
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Każdorazowo zalecane jest podawanie informacji w polu Approach to fate/hazard assessment
(Sposób podejścia do oceny losu/zagrożeń) w sekcji 0.4, nawet jeżeli nie ma konieczności
tworzenia obiektów oceny. Takie informacje będą podawane w sekcji 1 CSR.
W poniższych rozdziałach przedstawiono informacje dotyczące różnych sekcji
programu IUCLID istotnych dla dokumentacji rejestracyjnej.

9.4.

Sekcja 1 Informacje ogólne

W sekcji 1 General information (Informacje ogólne) należy wprowadzić informacje na temat
tożsamości substancji i strony przedkładającej w różnych sekcjach zgodnie z poniższymi
wyjaśnieniami.

9.4.1.

Sekcja 1.1 Identyfikacja

Sekcja 1.1 dotyczy identyfikacji substancji, roli w łańcuchu dostaw oraz rodzaju substancji
(referencyjnej).
Aby wypełnić tę sekcję, należy postępować według poniższych kroków:
1. W polu Substance name (Nazwa substancji) wpisać nazwę substancji, dla której
przygotowywana jest dokumentacja.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących poufności nazwy substancji należy wypełnić pole
Public name (Nazwa publiczna). W tym polu należy podać nazwę ogólną nadającą się do
publikacji, która w sposób właściwy opisuje daną substancję.
Więcej informacji na temat tworzenia nazwy publicznej (public name) substancji na potrzeby
rozporządzenia REACH znajduje się w podręczniku Dissemination and confidentiality under
the REACH Regulation (Rozpowszechnianie i poufność na podstawie rozporządzenia REACH)
pod adresem: http://echa.europa.eu/manuals.
3. Przypisać Legal entity (Podmiot prawny) do zbioru danych o substancji, klikając przycisk
(zob. rozdział 2 Podmiot prawny).
4. Na potrzeby rejestracji REACH, zapytań i dokumentacji PPORD można wskazać
przedstawiciela będącego stroną trzecią (Third party representative).
Informacje na temat przedstawiciela będącego stroną trzecią właściwego dla danego
zgłoszenia muszą zostać podane i administrowane w REACH-IT przed złożeniem
dokumentacji.Więcej informacji na temat przedstawicieli będących stroną trzecią znajduje
się w Poradniku dotyczącym współdzielenia danych dostępnym pod adresem:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Rola w łańcuchu dostaw:
5. Zaznaczyć przynajmniej jedno pole wyboru w tej sekcji zgodnie z rolą użytkownika w
łańcuchu dostaw w stosunku do danej substancji.
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Identyfikacja substancji:
6. Kliknąć przycisk
, aby przypisać substancję referencyjną (reference substance) do zbioru
danych o substancji.
7. Pojawia się okno zapytania. Należy wyszukać odpowiednią substancję referencyjną. Kliknąć
Assign (Przypisz).
Jeżeli użytkownik nie może znaleźć swojej substancji referencyjnej, ponieważ nie została
jeszcze utworzona, należy kliknąć New (Nowa) i ją utworzyć (zob. rozdział 6 Substancja
referencyjna).

Informacje zgłaszane dla substancji referencyjnej są uzależnione od rodzaju substancji:


Substancje jednoskładnikowe:

Substancja jednoskładnikowa to substancja dobrze zdefiniowana, w której jeden ze
składników występuje w stężeniu co najmniej 80% (w/w). Składnik ten jest głównym
składnikiem substancji. Substancja otrzymuje nazwę na podstawie nazwy chemicznej
głównego składnika.
Jeżeli substancja jest substancją jednoskładnikową, przypisać substancję referencyjną5
odpowiadającą głównemu składnikowi w sekcji 1.1.


Substancje wieloskładnikowe:

Substancja wieloskładnikowa to substancja dobrze zdefiniowana, w której więcej niż
jeden składnik występuje w stężeniu od 10% do 80% (wagowo). Składniki te są głównymi
składnikami substancji. Substancja wieloskładnikowa z reguły otrzymuje nazwę masy
reakcyjnej głównych składników6.
Jeżeli substancja jest substancją wieloskładnikową, przypisać substancję referencyjną7
odpowiadającą masie reakcyjnej głównych składników substancji w sekcji 1.1.


Substancje UVCB:

Substancje UVCB (tj. substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty
reakcji lub materiały biologiczne) to substancje, których nie można wystarczająco
zidentyfikować za pomocą składu chemicznego.
Jeżeli substancja jest substancją UVCB, należy przypisać substancję referencyjną8
odpowiadającą substancji UVCB w sekcji 1.1.

Uwaga! Dla substancji referencyjnej: należy podać wzór cząsteczkowy (Molecular formula), zakres masy cząsteczkowej (Molecular weight range”
oraz wzór strukturalny (Structural formula). Należy również podać zapis SMILES (SMILES notation), jeżeli dotyczy.
5

Niektóre substancje wieloskładnikowe odpowiadające masom reakcyjnym izomerów, w przypadku których postać izomeryczna nie jest określona,
wygodniej jest określać za pomocą nazwy chemicznej zamiast „masy reakcyjnej”.
6

Należy zwrócić uwagę, że nazwa chemiczna substancji wieloskładnikowej musi być zgłoszona w polu IUPAC substancji referencyjnej. Ma to
zastosowanie, nawet jeżeli nazewnictwo „reaction mass of” (masa reakcyjna) nie stosuje się do nomenklatury IUPAC. Należy również podać wzór
cząsteczkowy (Molecular formula), zakres masy cząsteczkowej (Molecular weight range) oraz wzór strukturalny (Structural formula) substancji
referencyjnej lub uzasadnić brak tych informacji w polu Remarks (Uwagi). Należy również podać zapis SMILES (SMILES notation), jeżeli dotyczy.
7

Należy zwrócić uwagę, że nazwa chemiczna substancji UVCB musi być zgłoszona w polu IUPAC substancji referencyjnej. Ma to zastosowanie,
nawet jeżeli nazewnictwo substancji UVCB nie stosuje się do nomenklatury IUPAC. Należy również podać wzór cząsteczkowy (Molecular formula),
zakres masy cząsteczkowej (Molecular weight range) oraz wzór strukturalny (Structural formula) substancji referencyjnej lub uzasadnić brak tych
informacji w polu Remarks (Uwagi). Należy również podać zapis SMILES (SMILES notation), jeżeli dotyczy.
8
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Rodzaj substancji:
8. Wybrać odpowiedni rodzaj substancji (Type of substance) z listy wyboru. W przypadku
zgłoszeń rejestracyjnych zgodnych z REACH można wybrać jedynie substancję
jednoskładnikową, substancję wieloskładnikową i UVCB (opcje polymer (polimer) i other:
(inne) nie mają zastosowania).

Zalecamy także zapoznanie się z Poradnikiem dotyczącym identyfikacji i nazewnictwa
substancji w systemie REACH i CLP (Guidance for identification and naming of substances
under REACH and CLP), dostępnym na stronie http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
9. Wybrać Origin (Pochodzenie) - np. organiczne lub nieorganiczne – z listy wyboru.
10. W stosownych przypadkach można podać dodatkowe identyfikatory substancji w polu Other
identifiers (Inne identyfikatory). Takie identyfikatory mogą obejmować nazwy handlowe
substancji, identyfikatory, według których substancja była wcześniej znana, ale zostały
później zastąpione/poprawione albo identyfikatory stosowane do identyfikacji substancji
zgodnie z innymi schematami rejestracyjnymi. W tym miejscu nie należy wymieniać
synonimów chemicznych (naukowych), które powinny zostać umieszczone w informacjach
dotyczących substancji referencyjnej.
11. Można też dodać informacje na temat osoby do kontaktu dla danej substancji, wybranej z
wcześniej zdefiniowanych kontaktów (zob. rozdział 4 Kontakt). Można także utworzyć nowy
kontakt, klikając na przycisk New (Nowy). Przykładem kontaktu, który można tutaj dodać,
jest osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki (SDS) zarejestrowanej substancji.
12. Aby zapisać informacje, należy kliknąć

9.4.2.

w menu głównym.

Sekcja 1.2 Skład

W tej sekcji należy podać tożsamość i stężenie składników wchodzących w skład substancji, z
uwzględnieniem wszelkich zanieczyszczeń i dodatków. W tej sekcji należy podać stan i postać
danego składu.
Zaleca się sprawdzenie, czy informacje zawarte w części 1.1 i części 1.2 IUCLID są
wystarczające, aby w sposób jasny określić tożsamość substancji i czy są one spójne w
obydwu częściach. W szczególności podane informacje nie powinny być zbyt ogólne, aby nie
opisywać więcej niż jednej substancji.
Każdy zbiór danych o substancji musi zawierać co najmniej jeden rekord składu, który dotyczy
substancji o składzie wytwarzanym, importowanym lub stosowanym przez podmiot
rejestrujący/powiadamiający/wnioskodawcę. Zależnie od rodzaju substancji i opracowywanej
dokumentacji może być konieczne zgłoszenie więcej niż jednego składu. Dotyczy to zwłaszcza
przypadków, gdy różnice w składzie wpływają na profil zagrożeń i klasyfikację substancji.
Każdy skład jest zgłaszany jako rekord w IUCLID. Aby utworzyć nowy rekord:
1. Kliknąć prawym klawiszem na 1.2.Composition (Skład) w Spisie treści z panelu
nawigacyjnego w lewej części ekranu.
2. Z listy wyboru wybrać opcję New record (Nowy rekord).
3. Utworzony zostanie nowy rekord do zgłoszenia nowego składu.
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Następnie wypełnić informacje dotyczące składu substancji.

Informacje ogólne:
1. Podać opisową nazwę (Name) dla danego składu. Jest to szczególnie istotne w przypadku
zgłaszania wielu składów.
2. Domyślnym wyborem w polu Type of composition (Rodzaj składu) jest legal entity
composition of the substance (Skład substancji według podmiotu prawnego). Odnosi się on
do substancji o składzie wytwarzanym, importowanym lub stosowanym przez podmiot
rejestrujący/powiadamiający/wnioskodawcę. Każdy zbiór danych powinien zawierać co
najmniej jeden skład tego rodzaju. Wartość tę należy modyfikować jedynie wówczas, gdy
mamy zamiar zgłosić skład o innym przeznaczeniu. Dodatkowe informacje dotyczące
rodzajów składu, które mogą być zgłaszane dla tego przedłożenia, znajdują się w
szczegółowych instrukcjach dla rodzaju opracowywanego zgłoszenia. Dodatkowe
wyjaśnienia znajdują się w dalszej części podręcznika.
3. Podać stan fizyczny/postać (State/form ) danego składu, wybierając odpowiednią wartość z
listy wyboru. Jeżeli substancja występuje w różnych stanach fizycznych lub postaciach, dla
każdego/każdej z nich należy utworzyć osobny skład.
4. Bardziej szczegółowe informacje na temat składu można podać w polu Description of
composition (Opis składu). Jest to istotne zwłaszcza w przypadku zgłaszania kilku składów
w celu wyjaśnienia różnic między nimi. Przekazanie dodatkowych uwag na temat sposobu
zdefiniowania składu jest zalecane również w przypadku, gdy skład obejmuje szeroki
zakres stężeń albo polimorfów bądź izomerów. Dla substancji, których nie można opisać z
wykorzystaniem dobrze zdefiniowanych i oznaczonych ilościowo składników (np. substancji
UVCB) w tym polu wprowadza się dodatkowe informacje w celu identyfikacji składu, w tym
tożsamość materiałów wyjściowych i opis procesu produkcji zastosowanego do wytwarzania
substancji.
5. W części Attached description (Załączony opis) można zamieścić dodatkowe załączniki.
6. W polu Justification for deviations (Uzasadnienie odstępstw) należy podać, w stosownych
przypadkach, uzasadnienie dla odstępstwa od zasad zgłaszania składu substancji zgodnie z
tekstem prawnym i zaleceniami w Poradniku dotyczącym identyfikacji i nazewnictwa
substancji w systemie REACH i CLP (Guidance for identification and naming of substances
under REACH and CLP) dostępnym pod adresem
http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Rodzaje składu
W IUCLID 6 rekord składu zawiera nowe pole Type of composition (Rodzaj składu). To pole
umożliwia użytkownikom bardziej szczegółowe określenie charakteru dostarczanego przez nich
składu. Pole zostanie automatycznie wypełnione wartością legal entity composition of the
substance (Skład substancji według podmiotu prawnego) podczas migracji lub tworzenia
nowego rekordu. Ten rodzaj składu ma zgodnie z oczekiwaniami odzwierciedlać skład
zarejestrowanej substancji w postaci wytwarzanej/importowanej przez rejestrującego i jest
wymaganiem informacyjnym podlegającym weryfikacji kompletności. Pierwszy rekord składu
według podmiotu prawnego zostanie wykorzystany przez REACH-IT do określenia tożsamości
substancji według rejestracji.
Inne dostępne rodzaje składu to boundary composition of the substance (graniczny skład
substancji) (więcej informacji znajduje się poniżej) i composition of the substance generated
upon use (skład substancji generowany podczas stosowania).
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Composition generated upon use (skład substancji generowany podczas stosowania) to
skład/postać zarejestrowanej substancji generowany w łańcuchu dostaw w procesach innych
niż wytwarzanie, takich jak oczyszczanie bądź wytwarzanie nanoformy z postaci luzem w
wyniku procesu mechanicznego. Skład generowany podczas stosowania należy zgłaszać
jedynie wówczas, gdy odnosi się do tej samej substancji. Identyfikacja takich składów/postaci
umożliwia przejrzyste zgłaszanie własności różnych składów (klasyfikacja i oznakowanie, los i
ocena zagrożeń), kiedy różnią się one między sobą. Do tego celu można stosować obiekty
oceny (patrz rozdział 9.3 Obiekt oceny). Umożliwia to także wyraźną identyfikację zastosowań
istotnych dla każdego składu. Patrz także poniższy paragraf dotyczący powiązania składów z
informacjami dotyczącymi zagrożeń.


Graniczne składy substancji dla wiodących rejestrujących

IUCLID 6 umożliwia rejestrującym we wspólnym przedłożeniu podanie informacji na temat
tożsamości substancji, które powinny być wspólne dla składów według podmiotu prawnego, dla
których wspólnie przedkładają oni informacje zgodne z załączniami VII-X oraz powiązanymi
klasyfikacjami i ocenami. Te informacje są podawane w formacie tak zwanego granicznego
składu substancji (boundary composition of substance). Ten rodzaj składu określa się także
jako Profil identyfikacji substancji (SIP, opublikowany przez Cefic 9). Liczba składów
granicznych przedstawionych w jednej dokumentacji jest uzależniona od zmienności składów
zarejestrowanych przez różnych uczestników wspólnego przedkładania danych oraz losu i
profili zagrożeń dla tych składów. Jeżeli jeden profil informacji (informacje fizykochemiczne,
informacje dotyczące losu i zagrożeń) obejmuje wszystkie składy podane w sekcji 1.2 przez
wszystkich uczestników wspólnego przedkładania danych, w dokumentacji wiodącego
rejestrującego wystarczy zdefiniować jeden skład graniczny (boundary composition),
obejmujący wszystkie składy według podmiotów prawnych we wspólnym przedłożeniu danych.
Składy graniczne należy zgłosić w dokumentacji wiodącego rejestrującego. Informacje zawarte
w rekordach składu granicznego są wyciągane na stronę wspólnego przedłożenia w systemie
REACH-IT i wyświetlane dla uczestników wspólnego przedkładania danych. Składy graniczne
podlegają pewnej weryfikacji według zasad biznesowych podczas przedkładania danych w celu
sprawdzenia, czy podano minimum wymaganych informacji: należy podać co najmniej jeden
składnik i dla każdego składnika, zanieczyszczenia i dodatku podać substancję referencyjną z
identyfikatorami oraz przedział stężeń. Dla substancji UVCB należy wskazać opis materiału
wyjściowego i proces, który definiuje skład UVCB.
Nie przewiduje się, aby dokumentacja rejestracyjna rejestrujących będących uczestnikami
wspólnego przedkładania danych lub dokumentacja dla substancji bez wspólnego przedłożenia
zawierała składy graniczne.

Powiązany skład:
7. W stosownych przypadkach podać składy powiązane.
Funkcjonalność Related composition (Skład powiązany) umożliwia zdefiniowanie logicznych
powiązań występujących między składami podanymi w rejestracji:




9

Jeżeli są Państwo wiodącym rejestrującym, dla każdego zgłaszanego składu według
podmiotu prawnego należy wybrać odpowiedni skład graniczny w polu Related composition
(Powiązany skład), klikając przycisk Add (Dodaj).
Jeżeli są Państwo uczestnikiem wspólnego przedłożenia danych, dla każdego
zgłaszanego składu według podmiotu prawnego należy umieścić nazwę odpowiedniego
składu granicznego przedkładanego przez wiodącego rejestrującego w polu Reference to
related composition(s) (Odniesienie do powiązanego składu).

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/
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Nazwa składu granicznego przedkładanego przez wiodącego rejestrującego jest wyciągana
na stronę wspólnego przedłożenia w systemie REACH-IT i wyświetlana dla uczestników
wspólnego przedkładania danych.
Więcej informacji na temat tej sekcji znajduje się w systemie pomocy programu IUCLID.

Stopień czystości:
8. Podać degree of purity (stopień czystości) składu wraz z jednostką miary. Na przykład
substancja o czystości wynoszącej 95-98% (w/w) zostanie przedstawiona zgodnie z
poniższym opisem.
Uwaga: Stopień czystości powinien odpowiadać całkowitemu stężeniu (głównych) składników
wchodzących w skład substancji.

Rysunek 2: Stopień czystości

Składniki:
9. Wprowadzić składniki (constituents ) wchodzące w skład substancji, klikając przycisk
.
Każdy skład musi zawierać co najmniej jeden składnik. Liczba zgłaszanych składników
zależy od rodzaju substancji. Aby dodać więcej składników, kliknąć
, po czym pojawią
się nowe powtarzalne bloki.
10. Do nowo utworzonego składnika należy przypisać substancję referencyjną (reference
substance), klikając przycisk
. Wyszukać odpowiednią substancję referencyjną i dodać ją
poprzez zaznaczenie i kliknięcie Assign (Przypisz); można także utworzyć nową substancję
referencyjną, aby podać składnik (zob. rozdział 6 Substancja referencyjna). Sprawdzić, czy
substancja referencyjna zawiera nazwę chemiczną w polu „IUPAC name” (Nazwa IUPAC)
oraz odpowiednie identyfikatory WE i CAS, zależnie od ich dostępności.
11. Podać typowe stężenie (Typical concentration) i przedział stężeń (Concentration range)
(wartości minimalne i maksymalne oraz jednostkę miary) dla każdego składnika.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Data wydania: maj 2017 r.

Rysunek 3: Zgłaszanie składnika

Zanieczyszczenia i dodatki:
12. Aby uzupełnić informacje dotyczące zanieczyszczeń (Impurities) i dodatków (Additives),
postępować według tej samej procedury.
13. W przypadku gdy zanieczyszczenie lub dodatek mają znaczenie dla klasyfikacji
i oznakowania substancji, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
14. Należy podać funkcję każdego dodatku, wybierając ją z listy wyboru Function (Funkcja). W
przypadku REACH i CLP zastosowanie mają tylko wartości rozpoczynające się od słowa
stabiliser (stabilizator).
W celu zgłoszenia nieznanych zanieczyszczeń (unknown impurities), utworzyć ogólną
substancję referencyjną (zob. rozdział 6 Substancja referencyjna) i w polu IUPAC name
(Nazwa IUPAC) wpisać informację unknown impurities (nieznane zanieczyszczenia). W polu
Remarks (Uwagi) w bloku dotyczącym zanieczyszczeń podać w miarę możliwości właściwości,
liczbę i względne ilości zanieczyszczeń. Podać także typowe stężenie (Typical concentration)
(wraz z jednostką miary) i przedział stężeń (Concentration range) (wraz z jednostką miary) dla
nieznanych zanieczyszczeń.
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Rysunek 4: Zgłaszanie nieznanych zanieczyszczeń

Rysunek 5: Zgłaszanie dodatku
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W przypadku odstępstwa od zasad identyfikacji substancji jednoskładnikowej,
wieloskładnikowej lub UVCB przy podawaniu informacji na temat składu należy umieścić
wyjaśnienia dotyczące tych odstępstw w polu Justification for deviations (Uzasadnienie
odstępstw). Takie odstępstwa obejmują na przykład zgłaszanie substancji jednoskładnikowej
zawierającej składnik główny o stężeniu poniżej 80%.

Zgłaszany skład zależy od rodzaju substancji:
Substancje jednoskładnikowe:
Dla substancji jednoskładnikowych należy podać następujące informacje:


Podać tylko składnik główny pod hasłem Constituents (Składniki) w sekcji 1.2. Przypisać do
tego składnika tę samą substancję referencyjną, co w sekcji 1.1;



Podać indywidualnie wszelkie zanieczyszczenia pod hasłem Impurities (Zanieczyszczenia) w
sekcji 1.2;



Podać dodatki niezbędne do stabilizacji składu pod hasłem Additives (Dodatki) w sekcji 1.2.
Wybrać funkcję stabilizacyjną dodatku z listy wyboru Function (Funkcja);



Podać przedział stężeń (concentration range) (zarówno wartości minimalne, jak i
maksymalne) i stężenie typowe (typical concentration) dla składnika głównego, wszelkich
zanieczyszczeń i dodatków.
Uwaga: Stężenie typowe i przedział stężeń podawanych dla składnika głównego substancji
jednoskładnikowej nie powinien z reguły być mniejszy niż 80% (w/w) 10;



Podać stopień czystości (degree of purity) składu odpowiadający przedziałowi stężeń
głównego składnika.

Substancje wieloskładnikowe:
Dla substancji wieloskładnikowych należy podać następujące informacje:


Podać składniki główne pod hasłem Constituents (Składniki) w sekcji 1.2.
Uwaga: Składniki główne powinny być jednakowe dla wszystkich zgłaszanych składów;



Podać wszelkie składniki w stężeniu poniżej 10% pod hasłem Impurities (Zanieczyszczenia)
w sekcji 1.2;



Podać dodatki niezbędne do stabilizacji składu pod hasłem Additives (Dodatki) w sekcji 1.2.
Wybrać funkcję stabilizacyjną dodatku z listy wyboru Function (Funkcja).

Nie należy stosować odstępstw od „zasady 80%”, o ile nie zostanie podane ważne uzasadnienie. Uzasadnienie należy umieścić w polu
Justification for deviations (Uzasadnienie odstępstw) dla każdego składu, wobec którego stosuje się takie odstępstwo.
10
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Podać przedział stężeń (concentration range) (zarówno wartości minimalne, jak i
maksymalne) i stężenie typowe (typical concentration) dla składnika głównego, wszelkich
zanieczyszczeń i dodatków.
Uwaga: Stężenie typowe i przedział stężeń każdego składnika głównego powinien z reguły
wynosić  10 i  80%;11



Podać stopień czystości (degree of purity) składu odpowiadający całkowitemu zakresowi
stężeń głównych składników.

Rejestracja poszczególnych składników substancji wieloskładnikowej:
W ściśle określonych okolicznościach (zob. Poradnik dotyczący identyfikacji i nazewnictwa
substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (Guidance for identification and naming
of substances under REACH and CLP)) można zarejestrować poszczególne składniki
substancji wieloskładnikowych zamiast samej substancji wieloskładnikowej.
W tym przypadku wybrać substancję jednoskładnikową w polu Type of substance (Rodzaj
substancji) i postępować w następujący sposób:


Przypisać substancję referencyjną odpowiadającą rejestrowanemu składnikowi w sekcji
1.1;



Z przyczyn technicznych jako pierwszy skład w sekcji 1.2 należy podać skład
odpowiedniej substancji jednoskładnikowej z rodzajem składu legal entity composition
(skład według podmiotu prawnego).



Jeżeli produkują Państwo lub importują również taką substancję jednoskładnikową, to
należy podać jej skład na pierwszym miejscu;



Jeżeli nie produkują ani nie importują Państwo takiej substancji jednoskładnikowej, na
pierwszym miejscu na liście składów w sekcji 1.2 należy nadal podać skład
odpowiadający takiej substancji jednoskładnikowej. W tym przypadku zalecamy podanie
składu teoretycznego dla głównego składnika w typowym stężeniu 100% (w/w). Jako
type of composition (Rodzaj składu) wybrać legal entity composition of the substance
(Skład substancji według podmiotu prawnego). W polu Description of composition (Opis
składu) podać przyczyny dla zastosowania sposobu podejścia polegającego na
zarejestrowaniu substancji wieloskładnikowej poprzez jej poszczególne składniki, jak
również następujące oświadczenie: „This composition is neither manufactured nor
imported. It is only reported for technical reasons because the registration of the multiconstituent substances through their individual constituents is applied” (Niniejszy skład
nie jest wytwarzany ani importowany. Jest on zgłaszany wyłącznie z przyczyn
technicznych z uwagi na zastosowanie rejestracji substancji wieloskładnikowych poprzez
ich poszczególne składniki.);



Podać wszystkie wytwarzane/importowane składy wieloskładnikowe zawierające składnik,
którego dotyczy dokumentacja rejestracyjna. Dołączyć poniższe oświadczenie w polu
Justification for deviations (Uzasadnienie odchyleń): „Composition of a multi-constituent

Nie należy stosować odstępstw od „zasady 80%”, o ile nie zostanie podane ważne uzasadnienie. Uzasadnienie należy umieścić w polu
Justification for deviations (Uzasadnienie odstępstw) dla każdego składu, wobec którego stosuje się takie odstępstwo.
11
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substance covered by the registration of its individual constituents” (Skład substancji
wieloskładnikowej objętej rejestracją poszczególnych składników)

Substancje UVCB:
Dla substancji UVCB należy podać następujące informacje:


Podać opis procesu wytwarzania oraz wszystkie informacje mające znaczenie dla
identyfikacji substancji w polu Description of the composition (Opis składu).
Uwaga: Dla ułatwienia opisu procesu wytwarzania sugerowane informacje, które należy
umieścić w polu Description of the composition (Opis składu) podano w szablonie tekstu
dowolnego. Aby otworzyć szablon tekstu dowolnego, kliknąć ikonę z literą A ze strzałką w
prawym dolnym rogu, . Pojawi się okno wyskakujące. Kliknąć Option 2: composition of a
UVCB substance (Opcja 2: skład substancji UVCB). Aby skopiować tekst z szablonu do pola,
kliknąć przycisk Insert (Wstaw). Następnie należy dokonać edycji tekstu, aby zawierał tylko
właściwe dane;



Podać odpowiednie pojedyncze składniki lub grupy składników pod hasłem Constituents
(Składniki).
Uwaga: Podając dane na temat składników lub grup składników przedmiotowej substancji,
w sekcji 1.2 nie należy ponownie używać substancji referencyjnej przypisanej już do
substancji w sekcji 1.1;



Nie podawać składników pod hasłem Impurities (Zanieczyszczenia) w polu składu (do UVCB
nie stosuje się pojęcia zanieczyszczenia).



Podać dodatki niezbędne do stabilizacji składu pod hasłem Additives (Dodatki). Określić
funkcję stabilizacyjną dodatku;



Podać stężenie poszczególnych składników, grup składników i wszelkich dodatków w
postaci przedziału stężeń (zarówno wartości minimalne, jak i maksymalne) i stężenia
typowego.



Podać odpowiedni stopień czystości danej substancji UVCB (stopień czystości powinien
zasadniczo wynosić 100% dla UVCB bez dodatków, ponieważ do takich substancji nie
stosuje się pojęcia zanieczyszczenia).

Podawanie informacji na temat charakterystyki nanomateriałów:
Tę podsekcję należy wypełnić, jeżeli w liście wyboru State/form (Stan/Postać) dla danego
składu wybrano solid: nanomaterial (ciało stałe: nanomateriał). Zawiera ona pola, w których
należy umieścić podstawową charakterystykę składu, który jest nanoformą.
1. Wybrać Shape (Kształt) nanoformy z dostępnych opcji na liście wyboru.
2. Podać zakres wymiarów dla trzech wymiarów x, y, z (Dimensions x, y, z) i jednostkę miary
(np. nm). Podać Percentile (percentyl) (np.D50) rozkładu wielkości, której dotyczy dany
zakres wielkości. Dodatkowe informacje na temat kształtu nanoformy można umieścić w
polu Remarks (Uwagi).
3. Podać zakres powierzchni właściwych nanoformy wraz z jednostką.
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4. Pod hasłem Surface treatment applied (Zastosowana obróbka powierzchni) zaznaczyć, czy
zastosowano obróbkę powierzchni i ewentualny rodzaj obróbki.
5. W przypadku zastosowania obróbki powierzchni podać informacje na temat obróbki. Kliknąć
przycisk
, aby utworzyć blok dotyczący obróbki powierzchni i podać nazwę obróbki
powierzchni.
6. Następnie w tabeli Surface treatment (Obróbka powierzchni) podać tożsamość składników
stosowanych do obróbki powierzchni dla poszczególnych warstw. Kliknąć przycisk Add
(Dodaj), aby utworzyć nowy wiersz dla każdej warstwy. W wyniku tej operacji otworzy się
okno dialogowe, w którym należy podać numer warstwy oraz powiązać z substancją
referencyjną, która opisuje zastosowany środek do obróbki powierzchni poprzez kliknięcie
przycisku

.

7. Podać charakterystykę External layer (Warstwy zewnętrznej), wybierając jedną z opcji
dostępnych na liście wyboru. Podać % (w/w) Total fraction of core particle (Całkowitej
frakcji cząstki rdzeniowej) reprezentatywny dla tej nanoformy. Ta wartość odnosi się do
frakcji wagowej cząstki rdzeniowej w stosunku do całkowitej masy cząsteczki poddanej
obróbce powierzchni. Można też dołączyć informacje pomocnicze, na przykład ilustracje
przedstawiające strukturę cząsteczki.
Należy pamiętać, że w obrębie tego samego składu można utworzyć kilka bloków dotyczących
obróbki powierzchni. Dotyczy to sytuacji, gdy istnieje kilka nanoform o podobnej obróbce
powierzchni, w przypadku których podmiot przekazujący dokumentację stwierdził, że nie ma to
wpływu na tożsamość chemiczną ani profil zagrożeń danego składu.
Jeżeli nanoformy substancji znacznie różnią się kształtem, powierzchnią właściwą lub
zastosowaną obróbką powierzchni, należy utworzyć oddzielne rekordy składu w celu
odzwierciedlenia tych różnic.
W przypadku dokumentacji rejestracyjnej poziom szczegółowości, z jaką podawane są
informacje dotyczące obróbki powierzchni nanoform zależy od sposobu, w jaki rejestrujący
uwzględnił(-ili) obróbkę powierzchni podczas zbierania/generowania informacji w celu
spełnienia wymagań informacyjnych zgodnych z załącznikiem VII-X. Nie oczekuje się od
rejestrującego zgłaszania każdego produktu handlowego, ale pogrupowania sposobów obróbki
według podobieństwa chemicznego i innych istotnych parametrów określonych przez
rejestrujących. Dokonuje się tego w sposób analogiczny do zgłaszania samego składu
chemicznego, gdzie nie są zgłaszane składy każdego produktu handlowego.
Powiązanie składu z informacjami dotyczącymi zagrożeń, gdy rejestracja obejmuje
kilka rodzajów losu/profili zagrożeń
Kiedy w sekcji 1.2 zgłaszany jest więcej niż jeden skład, należy wyjaśnić, czy odpowiada on
jednemu czy więcej losowi/profilowi zagrożeń (własności substancji zgłaszane w sekcjach 2 i 4
do 7 dokumentacji w programie IUCLID).
Jeżeli rejestracja obejmuje więcej niż jeden los/profil zagrożeń, w celu przejrzystego zgłoszenia
własności różnych składów zdecydowanie zalecane jest zdefiniowanie obiektów oceny (patrz
rozdział 9.3 Obiekt oceny). Dodatkowo w takim przypadku ważne jest utworzenie
odpowiednich powiązań między różnymi rekordami IUCLID w celu objaśnienia, które dane na
temat losu/zagrożeń są istotne dla którego składu. W tym celu należy powiązać ze składem
następujące rekordy:




Rekord klasyfikacji i oznakowania w sekcji 2.1;
Podsumowanie PBT w sekcji 2.3 (jeżeli wymagany jest CSR);
Jeden lub więcej rekordów obiektu oceny w sekcji 0.4.
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Dla przedłożeń wspólnych w dokumentacji wiodącego rejestrującego należy zdefiniować kilka
składów granicznych, z których każdy obejmuje składy według podmiotu prawnego o tym
samym losie/profilu zagrożeń. Wyżej wymienionych powiązań należy dokonać w odniesieniu do
składów granicznych.
Dla przedłożeń indywidualnych tych powiązań należy dokonać w odniesieniu do składów
według podmiotu prawnego.
Jeżeli skład generowany podczas stosowania stanowi część zbioru danych o substancji, należy
dokonać powiązań z tym składem, jak w powyższych przypadkach.

9.4.3.

Sekcja 1.3 Identyfikatory

W tej sekcji podaje się identyfikatory nadawane w ramach różnych przepisów. W szczególności
należy tu podać następujące identyfikatory, jeżeli są dostępne: numer rejestracji REACH,
numer rejestracji wstępnej REACH, numer zapytania REACH, numer zgłoszenia (NCD), numer
zgłoszenia CLP.
Aby wpisać dane, trzeba najpierw utworzyć nowy zapis, klikając prawym przyciskiem myszy
nazwę sekcji i wybierając new fixed record („nowy zapis stały”).
1. Kliknąć przycisk Add („Dodaj”), aby dodać nowy identyfikator do tabeli Regulatory
programme identifiers („Identyfikatory na potrzeby programów regulacyjnych”).
2. W zależności od rodzaju przedłożenia, wybrać odpowiedni identyfikator z listy wyboru
programów regulacyjnych (Regulatory programme).
3. Wpisać odpowiedni numer w polu ID („Identyfikator”).
4. Kliknąć OK, a wpisane identyfikatory pojawią się w tabeli.
5. W przypadku wpisywania kolejnego identyfikatora należy utworzyć nowy wiersz,
powtarzając czynności opisane powyżej.
6. Aby zapisać informacje, należy kliknąć

9.4.4.

w menu głównym.

Sekcja 1.4 Informacje analityczne

W sekcji 1.4 zamieszcza się informacje analityczne, takie jak widma lub chromatogramy,
umożliwiające sprawdzenie tożsamości danej substancji, włącznie ze składem określonym w
dokumentacji. W tym miejscu umieszcza się również opis metod, za pomocą których uzyskano
te informacje.
W tej sekcji można utworzyć kilka zapisów, aby uwzględnić dane analityczne wystarczające do
potwierdzenia tożsamości danej substancji. Aby utworzyć nowy rekord:
1. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na 1.4 Informacje analityczne w TOC („Spisie
treści”) w panelu nawigacyjnym w lewej części ekranu.
2. Wybrać opcję New record („Nowy rekord”) z listy.
3. Utworzony zostanie nowy zapis do umieszczenia informacji analitycznych.
Aby wypełnić tę część, należy postępować według poniższych kroków:
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Metody i wyniki analizy:
Informacje analityczne na potwierdzenie tożsamości substancji należy zamieścić w tabeli
Analytical determination („Oznaczenie analityczne”).
1. Należy kliknąć przycisk Add („Dodaj”) – pojawi się wyskakujące okienko.
2. Należy wpisać informacje na temat metod analitycznych i wyników badań.
Dla każdego oznaczenia analitycznego: należy wpisać cel wykonania analizy, wybrać rodzaj
analizy (Analysis type) (np. spektralna, chromatograficzna), rodzaj przesyłanych informacji
(Type of information provided) oraz wszelkie stosowne uwagi (Remark). Dla każdej metody
należy dołączyć plik zawierający metodę i wyniki analizy. Jeżeli dla wskazanego rodzaju analizy
nie można podać wyników, należy wybrać powód z listy wyboru (Rationale for no results –
„Uzasadnienie braku wyników”) i wpisać wyjaśnienie w polu Justification („Uzasadnienie”). Dla
jednego oznaczenia można wpisać kilka rodzajów analizy.

Jako cel analizy można wpisać „identification” (identyfikacja) albo „quantification”
(oznaczenie ilościowe). Dla zweryfikowania składu substancji powinna zostać podana
zarówno identyfikacja, jak i analizy ilościowe.
Identyfikacja oznacza analizę prowadzoną w celu ustalenia tożsamości składników, z
uwzględnieniem ich chemicznych grup funkcyjnych, występujących w składzie substancji.
Przykładem analiz stosowanych do identyfikacji są analizy spektroskopowe takie jak UV, IR,
NMR, MS lub XRD.
Oznaczenie ilościowe oznacza analizę prowadzoną w celu ustalenia stężenia składników w
składzie. Przykładem analiz stosowanych do oznaczenia ilościowego są analizy
chromatograficzne, analizy elementarne, miareczkowanie.
Niektóre analizy można prowadzić zarówno w celu identyfikacji, jak i oznaczenia ilościowego.

Rysunek 6: Oznaczenie analityczne

3. Należy określić, czy dana substancja jest optycznie czynna, wybierając odpowiednią
wartość z listy wyboru.
4. W stosownych przypadkach w polu Remarks („Uwagi”) należy podać informacje na temat
aktywności optycznej.
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Rysunek 7: Aktywność optyczna

Powiązany skład:
5. Zgłoszone informacje analityczne można powiązać z odpowiednim składem (Composition) z
sekcji 1.2, klikając przycisk Add („Dodaj”). Ma to szczególne znaczenie, jeżeli w sekcji 1.2
zgłoszono kilka składów.

9.4.5.

Sekcja 1.5 Wspólne przedkładanie danych

W tej sekcji można (niezależnie od tego, czy są Państwo wiodącym rejestrującym, czy
uczestnikiem wspólnego przedkładania danych) podać w odpowiednich polach - do własnych
celów administracyjnych – nazwę i pewne dodatkowe szczegółowe dane dla wspólnego
przedłożenia danych dotyczącego tej substancji. Aby wprowadzić dane, należy najpierw
utworzyć nowy rekord.

9.4.6.

Sekcja 1.7 Dostawcy

Jeśli zaznaczono pole Only representative (Wyłączny przedstawiciel) w sekcji 1.1 Identyfikacja,
w polu Assignment from non EU manufacturer (Przypisanie przez wytwórcę spoza UE) należy
dołączyć jednoznaczne dokumenty poświadczające mianowanie wyłącznego przedstawiciela
(np. kopię listu nominacyjnego przesłanego do importerów). W tym przypadku w polu Other
importers (Inni importerzy) zaleca się również podanie wykazu importerów objętych
rejestracją. Aby wprowadzić dane, należy utworzyć nowy rekord.

9.4.7.

Sekcja 1.8 Odbiorcy

Ta sekcja dotyczy wyłącznie dokumentacji zgłoszenia PPORD. Można podać tożsamość
wszystkich klientów w ramach działania PPORD, wraz z ich nazwami i adresami. Aby
wprowadzić dane, należy utworzyć nowy rekord.

9.4.8.

Sekcja 1.9 PPORD

Ta sekcja dotyczy wyłącznie dokumentacji zgłoszenia PPORD. W przypadku tworzenia
zbioru danych do zgłoszenia PPORD należy utworzyć nowy rekord i wypełnić go następującymi
informacjami:
1. Wpisać nazwę (Name) dla działań PPORD, dla których przygotowywane jest zgłoszenie.
2. Podać szacowaną ilość (Estimated quantity) substancji wytwarzanej, importowanej lub
stosowanej do produkcji wyrobu do celów PPORD na rok kalendarzowy zgłoszenia.
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Te szacunkowe dane należy podać jako dokładną lub przybliżoną wielkość obrotu bądź jako
przedział wielkości obrotu. Ważne jest jednak, aby dostarczyć jak najbardziej szczegółowe
informacje dotyczące wielkości obrotu.
3. W polu Remarks (Uwagi) można podać dodatkowe informacje, które uznają Państwo za
istotne dla dokumentacji do zgłoszenia PPORD, takie jak program badawczo-rozwojowy
bądź inne istotne informacje (takie jak informacje dotyczące wymagań na podstawie art.
9.4 dostarczane na podstawie wniosku lub samoistnie).
4. Można przekazać załącznik z dowolnymi innymi informacjami, które uznają Państwo za
istotne dla dokumentacji do zgłoszenia PPORD. Można przykładowo załączyć dokument
uzasadniający wniosek o rozszerzenie PPORD.

9.5.

Sekcja 2 Klasyfikacja i oznakowanie oraz ocena PBT

W IUCLID znajdują się dwie sekcje do wprowadzania informacji dotyczących klasyfikacji i
oznakowania - 2.1 GHS i sekcja 2.2 DSD - DPD. Ponadto, w sekcji 2.3 „PBT assessment”
(Ocena PBT) możliwe jest zapisanie wyniku oceny PBT realizowanej zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia REACH.
GHS to skrót od United Nations Globally Harmonised System (Globalnie Zharmonizowany
System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów). Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wprowadza w UE
system klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów oparty na GHS.
DSD to skrót od Dangerous Substances Directive (dyrektywa 67/548/EWG w sprawie
klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych).
DPD to skrót od Dangerous Preparations Directive (dyrektywa 1999/45/WE w sprawie
preparatów niebezpiecznych).
Rozporządzenie CLP zastępuje dyrektywy DSD oraz DPD w trybie stopniowym. Dodatkowe
informacje o rozporządzeniu CLP są dostępne na stronie http://echa.europa.eu/clp_en.asp.
Przy zgłaszaniu zagrożeń te pola mają domyślny wybór w polu Reasons for no classification
(Przyczyny braku klasyfikacji) – Data lacking (Brak danych) – w celu zgłoszenia kategorii
zagrożenia ten wybór należy zmienić na pusty wpis, aby umożliwić edycję innych pól.

9.5.1.

Sekcja 2.1 Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i
Oznakowania (GHS)

W tej sekcji wpisuje się informacje na temat klasyfikacji i oznakowania (C&L) danej substancji
wynikające ze stosowania kryteriów rozporządzenia CLP (1272/2008).
Zaleca się zapoznanie z załącznikiem I do rozporządzenia CLP, w którym zawarto kryteria
klasyfikacji, oraz poniższego poradnika, w którym podano bardziej szczegółowe instrukcje
stosowania kryteriów klasyfikacji i oznakowania, dostępnego na stronie:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
W tej sekcji można utworzyć kilka zapisów dla kilku różnych klasyfikacji i oznakowań
dotyczących poszczególnych składów i postaci substancji. Przy tworzeniu nowego zapisu należy
wpisać dane we wszystkich wymaganych polach.
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Aby utworzyć nowy zapis:
1. Należy kliknąć prawym klawiszem myszy 2.1 GHS w TOC (Spisie treści) w panelu
nawigacyjnym w lewej części ekranu.
2. Należy wybrać opcję New record („Nowy zapis”) z listy wyboru.
3. Utworzony zostanie nowy zapis do umieszczenia informacji na temat klasyfikacji i
oznakowania.
Należy przestrzegać zharmonizowanej klasyfikacji i nie wolno modyfikować żadnych
zharmonizowanych klas ani dalszych zróżnicowań zagrożenia, chyba że użytkownik
dysponuje danymi uzasadniającymi bardziej rygorystyczną klasyfikację (klasy zagrożenia lub
zróżnicowania zagrożenia). Dlatego, jeśli substancja ma zharmonizowaną klasyfikację dla
niektórych klas/zróżnicowań zagrożenia, należy sklasyfikować substancję dla pozostałych
zagrożeń na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych i, w razie konieczności,
zaktualizować klasyfikację na bardziej rygorystyczną.
Aby wypełnić tę część, należy postępować według poniższych kroków:

Informacje ogólne:
1. Należy wpisać nazwę opisową Name dla zapisów GHS. Jest to szczególnie ważne, jeżeli
tworzonych jest wiele zapisów GHS, aby można było łatwo je od siebie odróżniać.
2. Jeżeli dokumentacja składana jest dla substancji, która nie jest klasyfikowana, należy
zaznaczyć okienko Not classified. W takim przypadku w zapisie GHS nie należy wpisywać
kategorii zagrożenia ani zwrotu określającego zagrożenie.
3. W polu Related composition („Powiązany skład”) należy wybrać skład, który jest
odpowiedni dla danego zapisu GHS, klikając przycisk Add („Dodaj”).
Jeżeli substancja ma kilka składów (kilka rekordów w sekcji 1.2) i kilka rekordów GHS (czyli
kilka par klasyfikacji i oznakowania), to każdy zapis GHS należy obowiązkowo połączyć z
odpowiadającym mu składem za pomocą pola Related composition („Powiązany skład”).
Z jednym zapisem klasyfikacji i oznakowania można połączyć kilka składów, jeżeli mają tę
samą klasyfikację.

Klasyfikacja
W tym bloku należy wybrać kategorię zagrożenia (Hazard category) i zwrot określający
zagrożenie (Hazard statement) dla każdej klasy zagrożenia w ramach zróżnicowania lub
wypełnić pole Reason for no classification („Przyczyna braku klasyfikacji”).
Należy podać przyczynę niezaklasyfikowania (Reason for no classification), wybierając jedną z
poniższych opcji:


data lacking („brak danych”), jeżeli nie są dostępne odpowiednie dane lub inne właściwe i
rzetelne informacje, które mogą być porównane z kryteriami klasyfikacji;



inconclusive („niejednoznaczne dane”), jeżeli dostępne są dane lub inne informacje, które
nie są rzetelne (np. dane o niskiej jakości) lub jeżeli dostępnych jest kilka równoważnych
wyników badań lub informacji. W takich przypadkach dostępne dane lub informacje nie
mogą być traktowane jako solidna podstawa klasyfikacji;
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conclusive but not sufficient for classification („jednoznaczne dane, ale niewystarczające do
klasyfikacji”) należy wybrać, jeżeli substancja została zbadana przy zastosowaniu badania o
odpowiednio wysokiej jakości lub dostępne są inne informacje o wysokiej jakości, i na tej
podstawie stwierdzono, że kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.

W odniesieniu do każdej ze zgłoszonych w tej sekcji klasyfikacji lub przyczyn
niezaklasyfikowania należy podać uzasadnienie w polu Justification for (no)
classification(„Uzasadnienie (braku) klasyfikacji”). Pole to jest dostępne w streszczeniu w
ramach punktów końcowych w przypadku określonych punktów końcowych, dla których
możliwe jest otrzymanie klasyfikacji:
4.13

Materiał łatwopalny

4.14

Właściwości wybuchowe

4.15

Właściwości utleniające

6

Informacje ekotoksykologiczne

7.2

Toksyczność ostra

7.3

Podrażnienie / działanie żrące

7.4

Działanie uczulające

7.5

Toksyczność dawki powtórzonej

7.6

Toksyczność genetyczna

7.7

Rakotwórczość

7.8

Działanie szkodliwe na rozrodczość

7.9.1 Neurotoksyczność
7.9.2 Immunotoksyczność
Należy pamiętać, że rozporządzenie CLP przewiduje pewne zwolnienia:
W przypadku zaklasyfikowania substancji ze względu na niektóre zagrożenia fizyczne,
klasyfikowanie substancji ze względu na inne zagrożenia fizyczne nie jest konieczne. Na
przykład: substancje wybuchowe, nadtlenki organiczne, substancje i mieszaniny
samoreaktywne oraz substancje stałe utleniające lub samozapalne nie powinny być
klasyfikowane jako substancje stałe łatwopalne, ponieważ zapalność stanowi nieodłączne
zagrożenie w tych klasach.
Jeżeli substancja występuje w określonym stanie skupienia, np. jest to gaz, to nie musi być
klasyfikowana ze względu na zagrożenia dotyczące wyłącznie innych stanów skupienia, np.
jako substancja stała utleniająca czy jako substancja powodująca korozję metali.
W przypadku zastosowania takich wyłączeń z klasyfikacji należy wybrać opcję conclusive but
not sufficient for classification („jednoznaczne dane, ale niewystarczające do klasyfikacji”)
jako przyczynę braku klasyfikacji.
i wzajemne powiązania:
W przypadku zaklasyfikowania substancji jako działającej żrąco na skórę kategorii 1 ryzyko
poważnego uszkodzenia oczu uznaje się za domniemane (ale nie odwrotnie). W takim
przypadku substancję klasyfikuje się pod względem poważnego uszkodzenia oczu 1.
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Klasyfikacja – zagrożenia fizyczne
4. Należy określić kategorię zagrożenia (Hazard category) (np. Expl. Div. 1.1) oraz zwrot
określający zagrożenie (Hazard statement) (np. H201: Materiał wybuchowy; zagrożenie
wybuchem masowym) w odniesieniu do zagrożeń fizycznych (Physical hazards), wybierając
odpowiednie wartości z list wyboru.
Rozporządzenie CLP wdraża Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliów (GHS). Niemniej jednak nie wszystkie kategorie zagrożeń i odpowiadające im
zwroty określające zagrożenie z GHS zostały wdrożone w rozporządzeniu CLP. Dlatego przy
wypełnianiu sekcji 2.1 IUCLID – GHS należy pamiętać, że nie wszystkie dostępne pozycje są
właściwe dla CLP (np. substancje ciekłe łatwopalne / substancja ciekła łatwopalna – Flam. Liq.
4/H227: ciecz zapalna).

Klasyfikacja - zagrożenia dla zdrowia
5. Należy określić kategorię zagrożenia (Hazard category) (np. Acute Tox. 1) oraz zwrot
określający zagrożenie (Hazard statement) (np. H300: Połknięcie grozi śmiercią) w
odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia (Health hazards), wybierając odpowiednie wartości z
list wyboru.
W przypadku posiadania jednoznacznych danych umożliwiających określenie charakteru
wpływu działania szkodliwego na rozrodczość (Reproductive toxicity) (tj. działanie szkodliwe na
płodność i/lub na dziecko w łonie matki), należy to zaznaczyć w polu Specific effect
(„Szczególny wpływ”), podając odpowiedni kod (kody) zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia
(Hazard statement).
W pkt. 1.1.2.1.2 załącznika VI do rozporządzenia CLP określono następujące dodatkowe kody:









H360F – Może działać szkodliwie na płodność.
H360D – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H360FD – Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie
matki.
H360Fd – Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na
dziecko w łonie matki.
H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność.
H361f – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H361fd – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Dodatkowe instrukcje dotyczące wyboru powyższych kodów znajdują się w przewodniku
stosowania kryteriów CLP dostępnym na stronie: http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp.
Drogę narażenia (Route of exposure) na działanie toksyczne na rozrodczość (Reproductive
toxicity) należy podać tylko w przypadku, gdy definitywnie udowodniono, że inne drogi
narażenia nie stwarzają zagrożenia. Dowody na poparcie należy dołączyć do sekcji 13 (chyba
że zostały już określone w załączniku VI do rozporządzenia CLP).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

43

44

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Wersja 4.0

Rysunek 8: Określenie charakteru i drogi narażenia w odniesieniu do działania
toksycznego na rozrodczość

W przypadku posiadania jednoznacznych danych umożliwiających wyraźne określenie
zagrożenia działaniem rakotwórczym (Carcinogenicity) w następstwie wdychania (lub jeśli
zostało to określone w załączniku VI do rozporządzenia CLP), w polu tekstowym pod Route of
exposure („Droga narażenia”) należy umieścić odpowiedni kod dodatkowego zwrotu
określającego zagrożenie (H350).
Drogę narażenia na działanie rakotwórcze należy podać tylko w przypadku, gdy definitywnie
udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia. Dowody na poparcie należy
dołączyć do sekcji 13 (chyba że zostały już określone w załączniku VI do rozporządzenia
CLP).

Rysunek 9: Określenie narażenia na działanie rakotwórczego w następstwie
wdychania

6. Dla następującej klasy zagrożenia lub zróżnicowania: Specific target organ toxicity – single
exposure (STOT SE) („Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)”)
oraz Specific target organ toxicity – repeated exposure (STOT RE) („Działanie toksyczne na
narządy docelowe (narażenie powtarzane)”) należy wypełnić trzy pola: Hazard category –
kategoria zagrożenia, Hazard statement – zwrot określający zagrożenie oraz Affected
organs – organy docelowe, lub w przeciwnym razie wypełnić pole Reason for no
classification („Przyczyna braku klasyfikacji”).
Zaleca się podanie nie więcej niż trzech najważniejszych narządów docelowych ze względów
praktycznych oraz z uwagi na fakt, że klasyfikacja dotyczy działania toksycznego na dane
narządy docelowe. Jeśli narażonych jest więcej narządów, należy poinformować o ogólnym
szkodliwym działaniu układowym, wybierając opcję damage to organs („Uszkodzenie
narządów”).
Jeżeli nie wiadomo, jaki narząd został narażony, należy wpisać unknown („Nieznany”) w polu
Affected organs („Narażone narządy”). Dla tych i innych klas zagrożeń/zróżnicowania zalecane
jest również wskazanie drogi narażenia w polu Route of exposure.
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Można określić więcej niż jeden rodzaj STOT SE/STOT RE, klikając symbol
bloki.

45

i dodając kolejne

Drogę narażenia należy podać tylko wtedy, jeżeli udowodniono niezbicie, że żadne inne drogi
narażenia nie powodują zagrożenia. Dowody na poparcie należy dołączyć do sekcji 13 (chyba
że zostały już określone w załączniku VI do rozporządzenia CLP).

Rysunek 10: Określenie narządu docelowego

Rozporządzenie CLP wdraża Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliów (GHS). Niemniej jednak nie wszystkie kategorie zagrożeń i odpowiadające im
zwroty określające zagrożenie z GHS zostały wdrożone w rozporządzeniu CLP. Dlatego przy
wypełnianiu sekcji 2.1 IUCLID – GHS należy pamiętać, że następujące pozycje z kategorii
zagrożeń dla zdrowia nie są właściwe dla CLP.

Klasa zagrożeń

Kategoria zagrożeń

Zwrot wskazujący rodzaj
zagrożenia

Toksyczność ostra – droga
pokarmowa

Toksyczność ostra [Acute
Toxicity] 5

H303

Ostra toksyczność – po
naniesieniu na skórę

Toksyczność ostra [Acute
Toxicity] 5

H313

Toksyczność ostra – przy
wdychaniu

Toksyczność ostra [Acute
Toxicity] 5

H333
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Działanie żrące/drażniące na
skórę

Łagodnie drażniące dla skóry
[Skin Mild Irritation] 3

H316

Poważne uszkodzenie oczu /
działanie drażniące na oczy

Działanie drażniące na oczy
[Eye Irrit.] 2A

H320

Działanie drażniące na oczy
[Eye Irrit.] 2B
Zagrożenie spowodowane
aspiracją

Asp. Toxicity [Toksyczność
przy aspiracji] 2

H305

Klasyfikacja – właściwe stężenie graniczne:
7. Jeżeli dla danej substancji określono zharmonizowane właściwe stężenia graniczne (Specific
concentration limits), należy je podać, wypełniając przynajmniej jedno z dwóch pól zakresu
stężenia (Concentration range (%)), i dodatkowo określić odpowiednie kategorie zagrożeń
(Hazard categories).
Można określić więcej niż jedno stężenie graniczne, klikając symbol
kolejne bloki.

i dodając

Jeżeli użytkownik chce określić właściwe stężenia graniczne zgodnie ze ścisłym warunkiem
przewidzianym w art. 10 rozporządzenia CLP, musi też podać odpowiednie uzasadnienie
naukowe w sekcji 13.
W odniesieniu do każdego specyficznego stężenia granicznego (SCL) należy określić:



zakres stężeń (co najmniej jedno z dwóch pól zakresu);
przynajmniej jeden zwrot określający zagrożenie związany z właściwym stężeniem
granicznym.

Rysunek 11: Specyficzne stężenia graniczne

Rozporządzenie CLP wdraża Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliów (GHS). Niemniej jednak nie wszystkie kategorie zagrożeń i odpowiadające im
zwroty określające zagrożenie z GHS zostały wdrożone w rozporządzeniu CLP. Dlatego przy
wypełnianiu sekcji 2.1 IUCLID – GHS należy pamiętać, że następujące kategorie zagrożeń
dotyczące właściwych stężeń granicznych nie są właściwe dla CLP.
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Kategoria zagrożeń
Ciecz łatwopalna [Flam. Liq.] 4
Toksyczność ostra [Acute Toxicity] 5
Łagodnie drażniące dla skóry [Skin Mild
Irritation] 3
Działanie drażniące na oczy [Eye Irrit.] 2A
Działanie drażniące na oczy [Eye Irrit.] 2B
Asp. Toxicity [Toksyczność przy aspiracji] 2

Klasyfikacja – zagrożenia dla środowiska
8. Należy określić kategorię zagrożenia (Hazard category) (np. Aquatic Acute 1) oraz zwrot
określający zagrożenie (Hazard statement) (np. H400: Działa bardzo toksycznie na
organizmy wodne) w odniesieniu do zagrożeń dla środowiska (Environmental hazards),
wybierając odpowiednie wartości z list wyboru.
Rozporządzenie CLP wdraża Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliów (GHS). Niemniej jednak nie wszystkie kategorie zagrożeń i odpowiadające im
zwroty określające zagrożenie z GHS zostały wdrożone w rozporządzeniu CLP. Dlatego przy
wypełnianiu sekcji 2.1 IUCLID – GHS należy pamiętać, że następujące pozycje z kategorii
zagrożeń dla środowiska nie są właściwe dla CLP.

Klasa zagrożeń

Kategoria zagrożeń

Zwrot wskazujący rodzaj
zagrożenia

Stwarzające zagrożenie dla
środowiska wodnego

Aquatic Acute 2

H401

Aquatic Acute 3

H402

Jeśli substancja spełnia kryteria substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie dla
środowiska wodnego, toksyczność ostra 1 ORAZ toksyczność przewlekła 1 (lub inne kategorie):




z listy wyboru w polu Hazardous to the aquatic environment (acute/short-term) („Stwarza
zagrożenie dla środowiska wodnego (ostre/krótkookresowe)”) należy wybrać Aquatic Acute
1 („Stwarzające zagrożenie ostre dla środowiska wodnego 1”) oraz zwrot określający
zagrożenie H400;
z listy wyboru w polu Hazardous to the aquatic environment (long-term) („Stwarza
zagrożenie dla środowiska wodnego (długookresowe)”) należy wybrać Aquatic Chronic
1(„Stwarzające zagrożenie przewlekłe dla środowiska wodnego 1”) (lub odpowiednią
kategorię) oraz zwrot określający zagrożenie H410 (lub odpowiedni zwrot określający
zagrożenie).

Jeżeli substancja jest zaklasyfikowana jako Aquatic Acute 1 lub Aquatic Chronic 1, należy
przypisać współczynniki mnożenia M. W stosownych przypadkach współczynniki mnożenia M
należy określić oddzielnie dla zagrożeń ostrych i dla zagrożeń długookresowych. Oznacza to, że
dla jednej substancji mogą istnieć dwa różne współczynniki mnożenia M.
W przypadku określania takich współczynników M należy podać naukowe uzasadnienie w sekcji
13.
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Rysunek 12: Określenie zagrożeń dla środowiska

Oznakowanie:
9. Należy określić hasło ostrzegawcze (Signal word), wybierając odpowiednią wartość z listy
wyboru. Jeżeli do danej substancji nie ma zastosowania żadne hasło ostrzegawcze, z listy
wyboru należy wybrać No signal word („Brak hasła ostrzegawczego”).
10. Jeżeli dotyczy, należy wybrać piktogram określający rodzaj zagrożenia (Hazard pictogram)
z listy wyboru. Można wybrać więcej niż jeden piktogram, klikając

.

11. Należy wybrać co najmniej jeden zwrot określający zagrożenie (Hazard statement) z listy
wyboru i załączyć dodatkowy tekst (Additional text) w stosownych przypadkach lub, jeżeli
do danej substancji nie ma zastosowania żaden zwrot określający zagrożenie, należy
wybrać No hazard statement („Brak zwrotu określającego zagrożenie”).
Dla oznakowania można zawsze podać więcej niż jeden zwrot określający zagrożenie,
klikając

.
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Rysunek 13: Oznakowanie w sekcji 2.1

Zasady pierwszeństwa dla piktogramów określających rodzaj zagrożenia zostały określone w
art. 26 rozporządzenia CLP, na przykład, jeżeli zastosowanie ma piktogram „GHS06”, na
etykiecie nie zamieszcza się piktogramu „GHS07”. Należy zapoznać się z rozporządzeniem CLP
lub Poradnikiem na temat stosowania kryteriów CLP, aby zapewnić spójność między
poszczególnymi sekcjami klasyfikacji i oznakowania.
Zgodnie z art. 27 rozporządzenia CLP niektóre zwroty określające zagrożenie nie są wymagane
na etykiecie ze względu na ich powielanie. Kilka przykładów wymieniono poniżej: Więcej
informacji znajduje się w Poradniku na temat stosowania kryteriów CLP.

Klasyfikacja ze względu
na zagrożenie

Powiązane zwroty
określające zagrożenie

Powiązany zwrot
określający zagrożenie,
który może pojawić się na
etykiecie

Skin Corr. (Działanie żrące
na skórę) 1B i Eye Dam.
(Działanie drażniące na oczy)
1

H314; H318

H314

Aquatic acute 1 i Chronic 1
(Stwarzające zagrożenie
ostre 1 i zagrożenie

H400; H410

H410
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przewlekłe 2 dla środowiska
wodnego)
Aquatic acute 1 i Chronic 2
(Stwarzające zagrożenie
ostre 1 i zagrożenie
przewlekłe 2 dla środowiska
wodnego)

H400; H411

H410

Rozporządzenie CLP wdraża Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliów (GHS). Niemniej jednak nie wszystkie kategorie zagrożeń i odpowiadające im
zwroty określające zagrożenie z GHS zostały wdrożone w rozporządzeniu CLP. Dlatego przy
wypełnianiu sekcji 2.1 IUCLID – GHS należy pamiętać, że następujące zwroty określające
zagrożenie dotyczące oznakowania nie są właściwe dla CLP.

Zwrot określający zagrożenie (w sekcji dotyczącej oznakowania):
H227: Ciecz zapalna
H303: Może działać szkodliwie po połknięciu
H305: Może działać szkodliwie w przypadku połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe
H313: Może działać szkodliwie w kontakcie ze skórą
H316: Działa łagodnie drażniąco na skórę
H320: Działa drażniąco na oczy
H401: Toksyczny dla organizmów wodnych
H402: Działa szkodliwie na organizmy wodne
H303+H313: Może działać szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
H303+H333: Może działać szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H313+H333: Może działać szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H303+H313+H333: Może działać szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w
następstwie wdychania
H315+H320: Działa drażniąco na skórę i oczy
12. Jeżeli dotyczy, należy wybrać zwroty wskazujące środki ostrożności (Precautionary
statements) z listy wyboru.
13. W stosownych przypadkach należy określić „Dodatkowe wymogi dotyczące oznakowania”
(Additional labelling requirements). Obejmują one dodatkowe zwroty określające
zagrożenie na podstawie CLP oraz dodatkowe elementy oznakowania wynikające ze
stosowania art. 25 CLP. Więcej informacji na temat dodatkowych wymogów dotyczących
oznakowania znajduje się w rozporządzeniu CLP i wytycznych.

Uwagi:
14. W stosownych przypadkach z listy wyboru można wybrać uwagi.
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Klasyfikacja i oznakowanie w ramach wspólnego przedkładania
danych

Dokumentacja wiodącego rejestrującego i uczestników wspólnego przedkładania danych
powinna być czytelna i przejrzysta odnośnie tego, która klasyfikacja odpowiada danemu
składowi.
Dokumentacja wiodącego rejestrującego zawiera informacje na temat substancji
rejestrowanych zbiorczo, mianowicie informacje na temat naturalnych własności substancji
oraz uzyskanej klasyfikacji i oznakowania ustalonych przez uczestników. Dokumentacja
wiodącego rejestrującego zawiera także graniczny skład substancji, przedstawiający ogólnie
składy i postacie substancji objęte wspólną rejestracją. W związku z tym oczekuje się, że w
dokumentacji wiodącego rejestrującego informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania
odnoszą się do składu granicznego.
Jeżeli w sekcji 1.2 istnieje wiele rekordów klasyfikacji i oznakowania, a w sekcji 1.2 występuje
wiele składów (dowolnego rodzaju), związki między nimi muszą zostać sprecyzowane poprzez
ich powiązanie.
Nie oczekuje się, aby dokumentacja uczestników wspólnego przedłożenia, w którym postacie i
składy zarejestrowane przez uczestników mieszczą się w składach granicznych z dokumentacji
wiodącego rejestrującego i w związku z tym są objęte uzgodnioną klasyfikacją przekazaną
przez wiodącego rejestrującego, zawierała informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania.
W pewnych sytuacjach uczestnicy wspólnego przedkładania danych (uczestnik lub wiodący
rejestrujący) mogą zechcieć przekazać informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania
niezgodne z danymi uzgodnionymi przez uczestników i dostarczonymi w dokumentacji
wiodącego rejestrującego dla substancji rejestrowanej w sposób zbiorczy. W tym przypadku
strona chcąca przekazać inne informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania powinna
przekazać je we własnej dokumentacji jako informacje objęte wyłączeniem (opt-out) (patrz
rozdział 9.10.2 Informacje objęte wyłączeniem (opt-out) do rejestracji REACH) i powiązać
każdy z rekordów dotyczących klasyfikacji i oznakowania z poszczególnymi składami, których
dotyczy. Taki skład będzie składem rodzaju legal entity composition of the substance (skład
substancji według podmiotu prawnego), jeżeli jest to specjalny skład wytwarzany lub
importowany przez tego rejestrującego, ale nie objęty granicznym składem substancji. W
szczególnych przypadkach może to być także composition of the substance generated upon
use (skład substancji generowany podczas stosowania), jeżeli skład nie jest
wytwarzany/importowany, ale następnie produkowany w np. w wyniku oczyszczania lub
fizycznego przetwarzania substancji.

9.5.2.

Sekcja 2.2 DSD – DPD

Po wprowadzeniu w życie rozporządzenia CLP (GHS) w dniu 1 grudnia 2010 r. przekazywanie
informacji dotyczących klasyfikacji w sekcji 2.2 według dyrektywy 67/548/EWG (DSD) jest
opcjonalne. Jednak po umieszczeniu tej sekcji w dokumentacji informacje w niej zawarte
muszą być kompletne. Więcej informacji znajduje się w załączniku 2 Omówienie weryfikacji
kompletności przeprowadzanej przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej dokumentacji
(Overview of the completeness check performed by ECHA on the submitted dossiers)

9.5.3.

Sekcja 2.3 Ocena PBT

W tej sekcji wszyscy rejestrujący, którzy muszą przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa
chemicznego (CSA) i podać odpowiednie dane naukowe w raporcie bezpieczeństwa
chemicznego (CSR) (patrz rozdział 9.9 Raporty z oceny) powinni przedstawić ocenę trwałości,
zdolności do bioakumulacji i toksyczności (PBT) i bardzo dużej trwałości i bardzo dużej
zdolności do bioakumulacji (vPvB) dla danej substancji.
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Ocenę własności PBT dla samej substancji albo jednego z grupy składników lub produktu
przekształcenia (stosownie do potrzeb) należy umieścić w rekordzie dotyczącym badania
parametru docelowego (
utworzyć nowy rekord:

). W celu zgłoszenia oceny PBT dla powyższych substancji należy

1. Kliknąć prawym klawiszem na 2.3. PBT assessment (Ocena PBT) w spisie treści z panelu
nawigacyjnego w lewej części ekranu.
2. Z listy wyboru wybrać opcję New record (Nowy rekord). Utworzony zostanie nowy rekord
do zgłoszenia nowej oceny PBT.
W razie konieczności utworzenia kilku rekordów dla kilku (grupy)
składników/zanieczyszczeń/dodatków lub produktów przekształcenia należy powtórzyć tę
operację.
Uzupełniając rekord dotyczący badania parametru docelowego (endpoint study record) proszę
sprawdzić, czy wnioski podane dla poszczególnych własności (P, B i T) są zgodne z wnioskami
podanymi dla substancji (lub (grupy) składników lub produktu przekształcenia) ocenianych w
rekordzie. W razie stwierdzenia, że substancja nie jest substancją PBT, proszę umieścić
przynajmniej uzasadnienie niespełnienia jednego z kryteriów (np. substancja nie wykazuje
trwałości).
W przypadku gdy ocena PBT nie ma zastosowania w odniesieniu do tej substancji (np.
substancje nieorganiczne) nie ma potrzeby tworzenia rekordu dotyczącego badania parametru
docelowego, należy tylko podać tę informację w podsumowaniu parametru docelowego (patrz
poniżej).
Końcowe wnioski dotyczące oceny PBT należy przedstawić i podsumować w podsumowaniu
parametru docelowego (

).

1. Kliknąć prawym klawiszem na 2.3. PBT assessment (Ocena PBT) w spisie treści z panelu
nawigacyjnego w lewej części ekranu.
2. Wybrać opcję New summary (Nowe podsumowanie) z listy wyboru. Utworzony zostanie
nowy rekord do zgłoszenia nowego podsumowania PBT.
W podsumowaniu parametru docelowego należy wybrać odpowiednią opcję z listy wyboru PBT
status (status PBT). Po wybraniu opcji PBT assessment does not apply (ocena PBT nie ma
zastosowania) należy podać odpowiednie informacje w polu Justification (Uzasadnienie).
W przypadku wyboru opcji the substance is PBT/vPvB (substancja jest substancją PBT/vPvB)
lub the substance is handled as if it were a PBT/vPvB substance (z substancją należy
postępować jak z substancją PBT/vPvB) należy pamiętać, że kolejnym krokiem w ocenie PBT
jest opisanie w raporcie CSR emisji i wykazanie minimalizacji uwalniania. W polu Likely route
of exposure (Prawdopodobne drogi narażenia) należy także przedstawić prawdopodobne drogi
narażenia ludzi i środowiska na substancje.
Sprawdzić, czy wnioski końcowe przedstawione w podsumowaniu parametru docelowego
uwzględniają wnioski dla samej substancji, wszystkich jej składników lub w stosownych
przypadkach produktów przekształcenia przedstawione w rekordzie/-ach dotyczącym/-ych
badania parametru docelowego i są z nimi zgodne.
W przypadku różnego statusu PBT dla różnych składów można utworzyć kilka podsumowań
PBT. Następnie należy utworzyć powiązanie między podsumowaniem PBT a rekordem składu w
celu wyraźnego zidentyfikowania statusu PBT różnych składów (patrz także sekcja 9.4.2
dotycząca składu).
Sekcja 2.3 dotycząca PBT w IUCLID nie jest przeznaczona do powielania informacji
umieszczonych już w innych sekcjach IUCLID i w związku z tym w polach uzasadnienia
różnych kryteriów można umieścić odniesienia do innych sekcji.
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W przypadku wspólnego przedłożenia ocena PBT (rekordy i podsumowanie) powinna zostać
przedłożona przez wiodącego rejestrującego w imieniu uczestników, pod warunkiem, że
wiodący rejestrujący nie przedkłada raportu bezpieczeństwa chemicznego w imieniu
(niektórych) uczestników wspólnego przedkładania danych. W takim przypadku każdy
uczestnik powinien przedłożyć ocenę PBT. Jeżeli informacje dotyczące PBT są przedłożone w
dokumentacji wiodącego rejestrującego, mają się odnosić do składu granicznego.

Rysunek 14: Powiązanie podsumowania oceny PBT ze składem granicznym w
dokumentacji wiodącego rejestrującego

Więcej informacji na temat różnych pól w tej sekcji znajduje się w systemie pomocy programu
IUCLID.

9.6.

Sekcja 3 Produkcja, zastosowanie i narażenie

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące sposobów zgłaszania wytwarzania i zastosowań
substancji, jak również informacji dotyczących warunków stosowania w dokumentacji IUCLID
zgodnie z sekcją 3 załącznika VI do rozporządzenia REACH. Wyjaśnienia dotyczące każdej
sekcji IUCLID umieszczono w osobnym podrozdziale zawierającym instrukcje praktyczne.
Przy sporządzaniu dokumentacji do zgłoszenia PPORD można wykorzystać tę sekcję do
wskazania Sites (Lokalizacji), w których ma miejsce działalność PPORD zgłaszającego.

9.6.1.

Sekcja 3.2 Szacunkowe ilości

W tej sekcji można podać informacje dotyczące wielkości obrotu wytwarzanej, importowanej i
stosowanej w postaci otrzymanej lub w wyrobach, która podlega rejestracji na rok
kalendarzowy.
Aby wprowadzić dane, należy utworzyć nowy rekord na każdy rok kalendarzowy, który chcą
Państwo zgłosić.
Dodatkowe objaśnienia poszczególnych pól dotyczących wielkości obrotu znajdują się w
systemie pomocy programu IUCLID.
Uczestnicy wspólnego przedkładania danych dla substancji nie mogą przedkładać
dokumentacji dla wyższych przedziałów wielkości obrotu niż maksymalny przedział wielkości
obrotu we wspólnym przedłożeniu (zdefiniowany w szablonie wiodącego rejestrującego),
chyba, że zostaną wyłączeni (opt-out) z przedziału wielkości obrotu dla wspólnego
przedłożenia. W celu zwiększenia przedziału wielkości obrotu ze wspólnego przedłożenia
wiodący rejestrujący musi zaktualizować dokumentację wiodącego rejestrującego.
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Szacunkowe ilości podane w sekcji 3.2 powinny być zgodne z wielkościami obrotu podanymi
dla każdego zastosowania w sekcji 3.5 i wielkościami obrotu w nagłówku dokumentacji
(przedziały wielkości obrotu) zarówno dla wielkości obrotu wymagającej pełnej rejestracji (art.
10), jak i dla wielkości obrotu rejestrowanej na podstawie art.17/18. Więcej informacji
dotyczących zgłaszania wielkości obrotu znajduje się w załączniku 6 Overview of tonnage fields
in IUCLID (Przegląd pól wielkości obrotu w IUCLID).

9.6.1.1.

Specjalne zalecenia dotyczące zastosowań półproduktów

Należy odnotować, że zastosowania półproduktów, dla których nie jest możliwe udowodnienie
warunków ściśle kontrolowanych w rozumieniu art. 17 i 18 rozporządzenia REACH, należy
zgłaszać tak jak pozostałe zastosowania w ramach pełnej rejestracji (art. 10 rozporządzenia
REACH) w sekcji 3.2 Szacunkowe ilości oraz 3.5 Informacje dotyczące zastosowania i
narażenia oraz uwzględnić w ocenie narażenia oraz charakterystyce ryzyka w raporcie
bezpieczeństwa chemicznego. Tym samym pola Tonnage used as intermediate under strictly
controlled conditions (transported) (Wielkość obrotu stosowana jako półprodukt w warunkach
ściśle kontrolowanych (transport)) oraz Tonnage used as intermediate under strictly controlled
conditions (on-site) (Wielkość obrotu stosowana jako półprodukt w warunkach ściśle
kontrolowanych (na miejscu)) w sekcji 3.2 IUCLID wypełnia się tylko dla wielkości obrotu
półproduktu stosowanego w warunkach określonych w art. 17 i 18.
Jeżeli zdecydowali się Państwo na umieszczenie w tej samej dokumentacji zastosowań
wymagających pełnej rejestracji (art. 10) i zastosowań półproduktów w warunkach ściśle
kontrolowanych (art. 17 i 18) bardzo istotna jest wyraźna identyfikacja różnych zastosowań w
polu Registration/notification status for this use (Status rejestracji/zgłoszenia dla tego
zastosowania). Oczekuje się także zgłoszenia wielkości obrotu substancji stosowanej jako
półprodukt w sekcji 3.2 IUCLID, a dodatkowo dopuszczalne jest wyłączenie z oceny narażenia
wielkości obrotu półproduktu w ściśle kontrolowanych warunkach. Więcej aspektów, które
należy uwzględnić podczas przedkładania dokumentacji obejmującej zastosowania substancji
jako półproduktu i zastosowania inne niż półprodukt wyjaśniono w rozdziale 10 Tworzenie
dokumentacji.

9.6.1.2.

Specjalne zalecenia dotyczące zastosowań PPORD

Jeżeli część wielkości obrotu jest wykorzystywana do celów PPORD i zostaje objęta
dokumentacją do zgłoszenia PPORD, nie jest tutaj uwzględniania. Jeżeli nie jest objęta
zgłoszeniem PPORD, powinna zostać zgłoszona w ramach całkowitej wielkości obrotu,
wytwarzanej lub importowanej, i uwzględniona w wielkości obrotu wykorzystywanej do
ustalenia wymagań informacyjnych.

9.6.2.

Sekcja 3.3 Lokalizacje

W tej sekcji można podać informacje na temat miejsc wytwarzania i użytkowania danej
substancji.
Aby podać dane, można utworzyć kilka zapisów, a każdy z nich musi być powiązany z jedną z
już utworzonych lokalizacji podmiotu prawnego za pomocą przycisku ogniwa

.

Należy wymienić wszystkie lokalizacje, w których podmiot prawny wytwarza lub stosuje
zarejestrowaną substancję. Jeżeli podmiot prawny nie jest jeszcze dostępny w wykazie,
utworzyć nową lokalizację podmiotu prawnego, klikając New (Nowy) w oknie dialogowym.
Zastosowania dotyczące danej lokalizacji można określić, łącząc je z wykorzystaniem przycisku
Add (Dodaj) pod nagłówkiem Manufacture / own use(s) (Wytwarzanie/Zastosowania własne).
Wyświetlane są zastosowania utworzone wcześniej w sekcji 3.5 i można je wybrać.
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W przypadku zaznaczenia w sekcji 1.1, że Role in the supply chain (Rola w łańcuchu dostaw)
to Manufacturer (Wytwórca), w tej sekcji należy umieścić co najmniej jedno miejsce produkcji.
W tym celu należy utworzyć rekord i powiązać go z wykorzystaniem pola Related
manufacture/own use (Powiązane wytwarzanie/zastosowanie własne) z przynajmniej z jednym
zastosowaniem do wytwarzania w sekcji 3.5.1. Przewiduje się, że dla miejsc wytwarzania kraj
lokalizacji jest zwykle taki sam jak kraj podmiotu prawnego przedkładającego dokumentację.

Rysunek 15: Powiązanie zastosowania do wytwarzania z miejscem wytwarzania

Miejsca wytwarzania są w programie IUCLID powiązane z podmiotami prawnymi. W przypadku
zmiany podmiotu prawnego w sekcji 1.1 Identyfikacja w zbiorze danych o substancji wszelkie
lokalizacje powiązane w sekcji 3.3 należące do danego podmiotu prawnego zostaną usunięte
ze zbioru danych o substancji. Po zmianie podmiotu prawnego w sekcji 1.1 należy przejść do
sekcji 3.3 i ręcznie powiązać odpowiednie lokalizacje z nowym podmiotem prawnym.

9.6.3.

Sekcja 3.4 Informacje o mieszaninach

Tę sekcję można wykorzystać do zgłoszenia informacji o mieszaninach zawierających
substancję podlegającą rejestracji. Aby wprowadzić dane, należy utworzyć nowy rekord dla
każdej zgłaszanej mieszaniny. Następnie można podać informacje dotyczące mieszaniny, takie
jak nazwa handlowa lub typowe stężenie substancji w mieszaninie.

9.6.4.

Sekcja 3.5 Informacje dotyczące zastosowania i narażenia

Zgodnie z sekcją 3.5 załącznika VI do rozporządzenia REACH rejestrujący podają krótki ogólny
opis zastosowań zidentyfikowanych. Informacje dotyczące wytwarzania i zastosowania
substancji należy podać w tej sekcji.
Dla substancji > 10 t/rok, które spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje niebezpieczne
lub są uznawane za PBT/vPvB, wymagana jest ocena narażenia w celu jej przedłożenia do
ECHA w ramach dokumentu CSR (patrz rozdział 9.9 Raporty oceny). Informacje dotyczące
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oceny narażenia dla każdego zidentyfikowanego zastosowania można zgłosić także w tej sekcji.
Ta opcja będzie szczególnie przydatna w przypadku chęci udowodnienia, że zastosowania i
warunki stosowania danej substancji nie budzą żadnych obaw, a co za tym idzie nie są
konieczne żadne działania właściwych organów.
Informacje dotyczące zastosowania i narażenia (w tym wielkość obrotu) są wykorzystywane
przez właściwe organy do oceny konieczności dalszych działań regulacyjnych dla danej
substancji na podstawie REACH i jako pomoc w ustaleniu odpowiednich priorytetów.
Prawidłowe uwzględnienie danych dotyczących zastosowania i narażenia w dokumentacji
rejestracyjnej zapewnia dobrze ugruntowane podstawy do podejmowania decyzji. ECHA zaleca
zwłaszcza, aby zapewnić, że:






zgłoszone zastosowania odzwierciedlają Państwa aktualną sytuację rynkową (nie należy
zgłaszać zastosowań zaniechanych lub zastosowań innych uczestników wspólnego
przedkładania danych);
każde zastosowanie jest prawidłowo przypisane do odpowiedniego etapu cyklu życia;
przekazano informacje dotyczące wielkości obrotu, jeżeli są dostępne (zwłaszcza wielkości
obrotu na zastosowanie);
zastosowania o określonym statusie regulacyjnym (np. półprodukt), zastosowania w
ograniczonej ilości lokalizacji i zastosowania w ściśle kontrolowanych warunkach są
zgłaszane zgodnie z poniższym opisem.
Należy odnotować, ze w przypadku stosowania narzędzia Chesar do przeprowadzenia CSA,
pola programu IUCLID przeznaczone na informacje dotyczące zastosowania i narażenia
można bezpośrednio wypełniać poprzez eksport z narzędzia Chesar.

9.6.4.1.

Omówienie (sekcja 3.5.0)

W tej sekcji można podać informacje dotyczące zastosowania i narażenia istotne dla wszystkich
zastosowań.
W rzadkich przypadkach, kiedy nie podano żadnych zastosowań, wybrać uzasadnienie w polu
Justification for no uses reported (Uzasadnienie braku zgłaszanych zastosowań).
Jeżeli nie przeprowadzono oceny narażenia dla żadnego ze zgłoszonych zastosowań, wybrać
uzasadnienie w polu Justification for no exposure assessment (Uzasadnienie braku oceny
narażenia). W takim przypadku nie będzie konieczne podawanie jej przy każdym zastosowaniu.
W przypadku zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia CSA zgodnie z art. 14 ust. 2 REACH, w
tym miejscu należy wskazać, że nie została przeprowadzona ocena i nadal istnieje obowiązek
podania informacji w sekcji 13 IUCLID (patrz rozdział 9.9 Raporty z oceny)
W tej sekcji można także podać łączną wielkość obrotu dla substancji na każdym z
następujących etapów cyklu życia: Uses at industrial site (Zastosowanie w ośrodku
przemysłowym), Widespread uses by professional workers (Rozpowszechnione stosowanie
przez profesjonalnych pracowników), Consumer uses (Zastosowania konsumenckie) lub
Service life (Okres użytkowania). Całkowita wielkość obrotu na etap cyklu życia może być
szczególnie istotna, jeżeli chcą Państwo udowodnić, że ilości przeznaczone do
rozpowszechnionych zastosowań i/lub wyrobów są bardzo niskie. Łączną wielkość obrotu
można podawać tutaj w postaci przedziału w tonach/rok. Jeżeli łączna wielkość obrotu stanowi
wielkość obrotu dla substancji w UE (a nie tylko własną indywidualną wielkość obrotu), należy
zaznaczyć w stosownych przypadkach pole wyboru Cumulative EU tonnage (Łączna wielkość
obrotu w UE). Szczegółowe informacje takie jak źródło podawanych wartości lub metody
stosowane do oszacowania wielkości można podać w polach Details on cumulative tonnages
(Szczegółowe dane dotyczące łącznej wielkości obrotu).
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Jeżeli są dostępne informacje dotyczące wielkości obrotu dla każdego indywidualnego
zastosowania, zalecamy zgłoszenie ich w przeznaczonych do tego celu polach w sekcji 3.5
zamiast podawania w tej sekcji tylko łącznej wielkości obrotu.
Więcej informacji dotyczących pól do zgłaszania wielkości obrotu znajduje się w załączniku 6
Overview of tonnage fields in IUCLID (Przegląd pól dotyczących wielkości obrotu w IUCLID).

9.6.4.2.

Zgłaszanie zastosowań i wybór statusu regulacyjnego dla każdego
zastosowania (sekcje 3.5.1 do 3.5.6)

W sekcjach 3.5.1. do 3.5.6 należy opisać zidentyfikowane zastosowania. Dla każdego
zastosowania należy utworzyć rekord pod odpowiednim etapem cyklu życia:







3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Wytwarzanie;
Formulacja lub przepakowanie;
Zastosowania w ośrodku przemysłowym;
Rozpowszechnione stosowanie przez profesjonalnych pracowników;
Zastosowania konsumenckie;
Okres użytkowania.

Zależnie od etapu cyklu życia, pod którym utworzony został rekord, zostanie wyświetlony
zestaw pól do opisania zastosowania. Zestaw ten obejmuje pola ogólne (dotyczące wszystkich
etapów cyklu życia) oraz pola dotyczące tylko niektórych etapów cyklu życia.
Aktualny podręcznik systemu IUCLID przedstawia tylko ogólny przegląd informacji w tej sekcji.
Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w systemie pomocy programu IUCLID, która
zawiera wyjaśnienia odnośnie do rodzajów informacji przewidzianych dla każdego pola.
W celu zgłoszenia nowego zastosowania:
1. Kliknąć prawym klawiszem myszy na odpowiedni etap cyklu życia w panelu nawigacyjnym
w lewej części ekranu, w którym ma być dodane nowe zastosowanie.
2. Wybrać New record (Nowy rekord) i podać intuicyjną nazwę dla rekordu, umożliwiającą
później jego łatwe rozpoznanie. Ta nazwa może być taka sama jak nazwa zastosowania
albo przynajmniej zgodna z tą nazwą.
3. Podać use name (nazwę zastosowania), która powinna być charakterystyczna dla danego
zastosowania; w przypadku przeprowadzania oceny narażenia nazwa zastosowania staje
się nazwą scenariusza narażenia w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR) i
scenariuszu narażenia (ES).
4. Podać dodatkowe szczegóły w polu Further description of use (Dodatkowy opis
zastosowania) w celu dodatkowego wyjaśnienia procesu/-ów objętego/-ych przez dane
zastosowanie albo rodzaj produktów w przypadku zastosowania konsumenckiego.
5. Wybrać z listy wyboru opcję Registration/Notification status for the use (Status
rejestracji/zgłoszenia dla zastosowania). Ten wybór określa rodzaj dostępnych pól do
wprowadzania informacji. Nieistotne pola będą nadal widoczne jako pola nieedytowalne.
Status rejestracji/zgłoszenia może być następujący:


use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported
>=10tonnes/year per registrant (zastosowanie zarejestrowane zgodnie z art. 10
rozporządzenia REACH; całkowita wielkość obrotu wytwarzana/importowana >=10 ton/rok
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na rejestrującego). Do stosowania w ośrodku przemysłowym można określić zastosowanie
as intermediate (jako półprodukt) (patrz wyjaśnienia w dalszej sekcji).
use registered according to REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported <10
tonnes/year per registrant (zastosowanie zarejestrowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia
REACH; całkowita wielkość obrotu wytwarzana/importowana <10 ton/rok na
rejestrującego). Do stosowania w ośrodku przemysłowym można określić zastosowanie as
intermediate (jako półprodukt) (patrz wyjaśnienia w dalszej sekcji).
use registered according to REACH Article 17/18 (zastosowanie zarejestrowane zgodnie z
art.17/18 rozporządzenia REACH)

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące odpowiednich pól dla tych trzech rodzajów statusu
rejestracji przedstawiono w poniższych rozdziałach.

Powiązania informacji dotyczących zastosowania
Istnieje wiele zależności (powiązań) między polami, które mogą być zgłaszane w zbiorze
danych IUCLID i) między zastosowaniami i innymi informacjami w dokumentacji, to jest
składem i miejscem wytwarzania/zastosowania oraz ii) między zastosowaniami w różnych
etapach cyklu życia.
i.

Powiązanie między zastosowaniami i innymi informacjami w dokumentacji

Przy opisywaniu zastosowania można je połączyć z danym składem, podanym w sekcji 1.2
IUCLID w tabeli Related composition(s) (Powiązany(-e) skład(-y)). Może to być szczególnie
istotne, jeżeli skład dostarczany do jednego zastosowania ma profil zagrożeń różniący się od
składów w innych zastosowaniach, np. najbardziej niebezpieczne składy nie są dostarczane do
zastosowań konsumenckich.
Można także powiązać zastosowanie z jedną z lokalizacji wymienionych w sekcji 3.3 IUCLID
(więcej informacji znajduje się w rozdziale 9.6.2 Sites (Lokalizacje)).
ii. Powiązanie między zastosowaniami na różnych etapach cyklu życia
Występują różne sytuacje, w których mają zastosowanie powiązania między zastosowaniami:


Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy zastosowanie końcowe skutkuje włączeniem
substancji do matrycy - to zastosowanie powinno zostać powiązane z odpowiednim
późniejszym okresem użytkowania. Aby umożliwić to powiązanie, należy wybrać yes (tak) z
listy wyboru Subsequent service life relevant for this use (Późniejszy okres użytkowania
istotny dla tego zastosowania) w celu oznakowania, czy substancja jest włączona do
wyrobu podczas stosowania. Następnie ustalić powiązanie z odpowiednim późniejszym
zastosowaniem opisanym w sekcji 3.5.6 Service life (Okres użytkowania) po jego
utworzeniu;



Z drugą sytuacją mamy do czynienia, jeżeli registration/notification status (status
rejestracji/zgłoszenia) dla zastosowania w ośrodku przemysłowym został ustawiony na
intermediate registered under Article 17/18 (półprodukt zarejestrowany na podstawie art.
17/18). To zastosowanie można powiązać z rekordami zastosowania we wcześniejszych
etapach cyklu życia, które doprowadziły do zastosowania tego półproduktu, np.
wcześniejszego etapu formulacji. Aby umożliwić takie powiązanie, należy zaznaczyć pole
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wyboru Any precursor use(s) (Zastosowanie dowolnego prekursora), a następnie zaznaczyć
odpowiednie zastosowanie(-a), jak pokazano na poniższym rysunku;


Z trzecią sytuacją mamy do czynienia, kiedy zastosowanie jest zarejestrowane na
podstawie art.10 i ma specjalny regulatory status (status regulacyjny), który wpływa na
wymagania informacyjne dotyczące zastosowania i narażenia, np. ocena bezpieczeństwa
chemicznego w przypadku zastosowań kosmetycznych nie musi obejmować zdrowia ludzi.
Status regulacyjny use at industrial site (zastosowanie w ośrodku przemysłowym), Use by
professional workers (Stosowanie przez profesjonalnych pracowników) i Consumer uses
(Zastosowania konsumenckie) może skutkować określonym statusem zastosowań w
poprzednich etapach cyklu życia, które doprowadziły do tego zastosowania, np. formulacja
do zastosowania kosmetycznego. Aby umożliwić takie powiązanie, należy zaznaczyć pole
wyboru Any precursor use(s) (Zastosowanie dowolnego prekursora), a następnie zaznaczyć
odpowiednie zastosowanie na wcześniejszych etapach cyklu życia. Po utworzeniu tego
powiązania w powiązanych zastosowaniach pojawia się przeznaczone tylko do odczytu pole
Name of subsequent use (Nazwa późniejszego zastosowania) z określonym statusem
regulacyjnym.

Rysunek 16: Zgłaszanie zastosowania prekursorów

9.6.4.3.

Opisywanie zastosowań substancji objętych art. 10 dla ilości 10
t/rok i większych

Do zastosowań w niektórych etapach cyklu życia można wybrać, w stosownych przypadkach,
Regulatory status (Status regulacyjny) z listy wyboru i podać uzasadnienie w polu Explanation
for the regulatory status (Wyjaśnienia dotyczące statusu regulacyjnego). W przeciwnym razie
nie należy zaznaczać żadnego elementu na liście wyboru Regulatory status (Status
regulacyjny).
Dla zastosowań w zakładach przemysłowych: Jeżeli registration/notification status for the use
(Status rejestracji/zgłoszenia dla zastosowania) to intermediate registered according to REACH
Article 10; total tonnage manufactured/imported > = 10 tonnes/year (półprodukt
zarejestrowany zgodnie z art. 10 rozporządzenia REACH; całkowita wielkość obrotu
wytwarzana/importowana > = 10 ton/rok), należy potwierdzić status półproduktu poprzez
podanie informacji pod nagłówkiem Relevant chemical reactions and reaction products (Istotne
reakcje chemiczne i produkty reakcji). Utworzyć jeden blok na reakcję chemiczną, w której
uczestniczy substancja jako półprodukt. Następnie utworzyć jeden blok na każdy produkt lub
pozostałość reakcji chemicznej.
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Rysunek 17: Opis reakcji chemicznej i produktów reakcji

Dodatkowe informacje, takie jak schematy lub struktury można umieścić w postaci załącznika
w polu Additional information on chemical reaction (Dodatkowe informacje dotyczące reakcji
chemicznej).
Bardziej szczegółowy opis zastosowania
Zastosowanie może się składać z jednego lub większej liczby działań przyczynkowych,
opisujących procesy, zadania lub operacje jednostkowe. Takie działania przyczynkowe należy
zdefiniować z perspektywy środowiska i z perspektywy zdrowia ludzi. Każde zastosowanie musi
zawierać przynajmniej Contributing activity / technique for the environment (Działanie
przyczynkowe/technikę dla środowiska) oraz Contributing activity /technique for workers or
consumers (Działanie przyczynkowe/technikę dla pracowników lub konsumentów) (zależnie od
etapu cyklu życia, do którego należy zastosowanie). Każde działanie przyczynkowe musi mieć
przypisany przynajmniej deskryptor zastosowania, np. PROC, ERC.
Uwaga: zastosowanie jest zwykle opisywane przez jedno (szersze) działanie przyczynkowe dla
środowiska i zbiór działań przyczynkowych dla pracowników (zdefiniowanych przez zadania)
lub dla konsumentów (zdefiniowane przez określone rodzaje produktów).

Rysunek 18: Działania przyczynkowe / techniki dla środowiska i pracowników
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Rozpocząć opis zastosowania przez dodanie (powtarzalnych) bloków informacji dla każdego
Contributing activity / technique for the environment (Działania przyczynkowe / techniki dla
środowiska):




Podać Name of the activity/technique (Nazwę działania/techniki) w celu ułatwienia
zrozumienia procesu, techniki, produktu lub wyrobu, którego dotyczy to działanie
przyczynkowe. Standardowe nazwy mogą być dostępne z organizacji dalszych sektorów
poprzez mapy zastosowania. W przypadku przeprowadzania oceny narażenia ta nazwa
staje się także nazwą przyczynkowego scenariusza narażenia (contributing scenario name).
Wybrać odpowiednią kategorię uwalniania do środowiska (Environmental release category
(ERC)) z listy wyboru. Dostępne są tylko ERC dotyczące danego etapu cyklu życia.

Kiedy opisują Państwo zastosowanie przez pracownika, należy wypełnić opis zastosowania
przez dodanie (powtarzalnych) bloków informacji dla Contributing activity / technique for
worker (Działania przyczynkowe / techniki dla pracownika):





Podać nazwę działania/techniki (Name of the activity/technique) w celu ułatwienia
zrozumienia zadania lub etapu procesu prowadzonego przez pracownika. Standardowe
nazwy mogą być dostępne z organizacji dalszych sektorów poprzez mapy zastosowania. W
przypadku przeprowadzania oceny narażenia ta nazwa staje się także nazwą
przyczynkowego scenariusza narażenia (contributing scenario name).
Wybrać odpowiednią kategorię procesu (Process category (PROC)) z listy wyboru;
W razie potrzeby dodać kolejne działanie przyczynkowe/technikę dla pracownika
(contributing activity/technique for worker). Uwaga: tę samą PROC można przypisać do
więcej niż jednego działania. W tym przypadku nazwa działania przyczynkowe może
zapewnić dodatkową szczegółowość.

Jeżeli opisują Państwo zastosowanie przez konsumenta, należy wypełnić opis zastosowania
poprzez dodanie (powtarzalnych) bloków informacji dla działania przyczynkowe / techniki dla
konsumentów Contributing activity / technique for consumers:





Podać Name of the activity/technique (Nazwę działania/techniki) w celu ułatwienia
zrozumienia rodzaju produktu stosowanego przez konsumenta. Standardowe nazwy mogą
być dostępne z organizacji dalszych sektorów poprzez mapy zastosowania. W przypadku
przeprowadzania oceny narażenia ta nazwa staje się także nazwą przyczynkowego
scenariusza narażenia (contributing scenario name).
Wybrać odpowiednią kategorię produktu (Product category (PC)) [lub odpowiednią
kategorię wyrobu dla okresu użytkowania przez konsumentów] z listy wyboru;
W razie potrzeby dodać kolejne działanie przyczynkowe/technikę dla konsumenta
(contributing activity/technique for consumer). Uwaga: tę samą PC można przypisać do
różnych rodzajów (pod)produktów. W tym przypadku nazwa działania przyczynkowe może
zapewnić dodatkową szczegółowość.
Więcej informacji na temat sposobu opisywania zastosowania oraz pojęć działania
przyczynkowego i deskryptorów zastosowania znajduje się w poradniku dotyczącym opisu
zastosowania (Guidance on use description) (R.12) oraz Poradniku część D: Ramy oceny
ryzyka (Guidance Part D:Framework for Exposure Assessment) dostępnym pod adresem
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

Po zdefiniowaniu zastosowania i działań przyczynkowych należy dodać kolejne szczegóły:

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

61

62

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD






Wersja 4.0

Podać więcej informacji na temat rynku, na którym ma miejsce zastosowanie poprzez
wybór jednego lub większej liczby stosownych deskryptorów zastosowania w poniższych
polach: Product category used (Zastosowana kategoria produktu), Sector of end use
(Sektor zastosowania końcowego). Te informacje mogą być także dostępne z organizacji
dalszych użytkowników poprzez mapy zastosowania.
Jeżeli substancja ma określoną funkcję techniczną podczas stosowania, należy wybrać
jeden lub większą liczbę wpisów z listy wyboru Technical function of the substance during
use (Funkcja techniczna substancji podczas stosowania). Jeżeli substancja nie ma
określonej funkcji technicznej podczas danego zastosowania, wybrać opcję No technical
function (Brak funkcji technicznej), która znajduje się na ostatniej pozycji listy wyboru;
Wybrać substance supplied to this use in form of (substancja dostarczana do zastosowania
w postaci): as such (samodzielnie) lub in a mixture (w mieszaninie).

Uwaga: pola do opisu rynku (Product Category used (PC) (Zastosowana kategoria produktu),
Sector of end use (SU) (Sektor zastosowania końcowego), Article Category (AC)(Kategoria
wyrobu)), funkcja techniczna substancji podczas stosowania, dostarczana postać i znaczenie
późniejszego okresu użytkowania nie są dostępne dla wszystkich etapów cyklu życia, ponieważ
te informacje nie zawsze dotyczą każdego etapu (np. sektor zastosowania końcowego nie jest
istotny dla zastosowań konsumenckich, ponieważ „sektorem” jest ogół społeczeństwa).

Dodanie informacji dotyczących zakresu stosowania
Informacje dotyczące zakresu stosowania, takie jak wielkość obrotu czy liczba lokalizacji, w
których stosowana jest substancja, dostarczają (wraz z innymi kryteriami 12) wskazań
dotyczących szerokiego rozproszenia zastosowania. Na przykład zastosowania o niskiej
wielkości obrotu i/lub małej liczbie lokalizacji mogą nie być problematyczne dla władz przy
ustalaniu hierarchii substancji do dalszej kontroli lub działań regulacyjnych. Informacje
dotyczące wielkości obrotu stanowią jednocześnie wkład w ocenę narażenia środowiskowego.
Ocenić ilościowo tonnage of substance for this use (wielkość obrotu substancji do tego
zastosowania) (ton/rok) i podać wyjaśnienie w dwóch powiązanych polach, umożliwiające
interpretację wartości liczbowej wielkości obrotu. Jeżeli wielkość obrotu oznacza wielkość
obrotu w UE dla substancji (a nie tylko własną indywidualną wielkość obrotu), należy
zaznaczyć pole wyboru EU tonnage (Wielkość obrotu w UE). Szczegółowe dane, takie jak
źródło podawanych wartości lub metody stosowane do oszacowania wielkości, można podać w
polach Details on tonnages. (Szczegółowe dane dotyczące wielkości obrotu).
Jeżeli zastosowanie ma miejsce tylko w ograniczonej liczbie lokalizacji w UE, zaznaczyć pole
wyboru Limited number of sites for this use (Ograniczona liczba lokalizacji dla tego
zastosowania) i podać uzasadnienie dotyczące ograniczoności tej liczby w polu Details on
limited number of sites (Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej liczby ośrodków). Ta
opcja jest dostępna wyłącznie na etapach cyklu życia: Formulacja oraz Zastosowania w
ośrodkach przemysłowych.

Poradnik dotyczący opisu zastosowania R.12 zawiera dalsze wyjaśnienia pojęcia zastosowań szeroko rozproszonych:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
12
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Rysunek 19: Zgłaszanie zakresu zastosowania

Dodanie informacji dotyczących powiązanej oceny narażenia
Zaznaczyć w polu Related assessment (Powiązana ocena), czy przeprowadzono ocenę
narażenia dla tego zastosowania. Jeżeli przeprowadzono ocenę narażenia, wybrać wśród
dostępnych opcji, czy ta ocena:




stanowi część CSR przedkładanego przez wiodącego rejestrującego w imieniu wszystkich
wspólnie rejestrujących;
stanowi część CSR przedkładanego przez wiodącego rejestrującego w imieniu wszystkich
wspólnie rejestrujących, ale nie dotyczy wiodącego rejestrującego;
stanowi jedynie część Państwa własnego CSR przedkładanego z dokumentacją
rejestracyjną.

Jeżeli nie jest prowadzona ocena narażenia dla żadnego zastosowania, można to zaznaczyć w
sekcji 3.5.0.W przeciwnym razie należy podać Use not assessed (Zastosowanie nie jest
oceniane) w polu Related assessment (Powiązana ocena) dla każdego zastosowania.
Udowodnienie, że zastosowanie ma miejsce w ściśle kontrolowanych warunkach
Mogą Państwo zechcieć udowodnić, że use takes place under rigorously contained conditions
(zastosowanie ma miejsce w ściśle kontrolowanych warunkach) i w związku z tym możliwość
narażenia jest pomijalna. Może to być istotne dla dostosowania wymagań informacyjnych lub
do przekonania władz, że dane zastosowanie nie znajduje się na liście priorytetów w zakresie
działań regulacyjnych jako budzące obawy. Jeżeli chcą Państwo umieścić takie stwierdzenie,
należy zaznaczyć odpowiednie okienka:



Rigorously contained system with strict control for manual interventions (System ściśle
kontrolowany ze ścisłą kontrolą pod kątem interwencji ręcznych);
Rigorously contained system with minimisation of release to the environment (System
ściśle kontrolowany z minimalizacją uwalniania do środowiska).

Następnie można opisać non-technical means for strict control (środki nietechniczne do ściślej
kontroli) (środki wspomagające wprowadzenie systemu ściśle kontrolowanego, które dotyczą
aspektów nietechnicznych, takie jak środki kontroli zarządzania, monitoring i procedury).
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Rysunek 20: Zgłaszanie, że zastosowanie ma miejsce w warunkach ściśle
kontrolowanych

Opisać technologies to minimise emissions (technologie minimalizacji emisji) i technical means
for rigorous containment (środki techniczne do ścisłej kontroli) w każdym scenariuszu
przyczynkowych, ponieważ mogą one być specyficzne dla każdego działania (patrz poniższa
sekcja).
Szczegółowe informacje dotyczące jedynie zastosowań w etapie cyklu życia: okres
użytkowania
W zastosowaniach zgłaszanych w okresie użytkowania (sekcja 3.5.6) występują następujące
szczegóły:
 W polu Article used by (Wyrób stosowany przez) należy określić, czy zastosowanie opisuje
zastosowanie wyrobów przez pracowników czy konsumentów. Zależnie od tego wyboru pola
opisu zastosowania są wyświetlane z różnymi opcjami, np. jeżeli wyrób jest stosowany
przez pracowników, odpowiednim deskryptorem zastosowania dla działania
przyczynkowego jest PROC;
 Należy także oznaczyć, czy the substance is intended to be released from articles during
the use (zamierzone jest uwalnianie substancji z wyrobów podczas stosowania).
„Zamierzone” oznacza, że jest ono nie tylko możliwe do przewidzenia, ale również, że
uwalnianie ma zapewnić funkcję techniczną substancji podczas jej stosowania.

9.6.4.4.

Dostarczenie informacji na temat narażenia dla substancji
zgodnych z art.10 > 10 t/rok

Ogólna struktura informacji dotyczących narażenia
Jeżeli zastosowanie podlega ocenie narażenia, informacje dotyczące warunków stosowania i
powiązane dane szacunkowe dotyczące uwalniania/narażenia można zgłaszać dla każdego
działania przyczynkowego. Te informacje powinny odpowiadać charakterystyce ryzyka, z której
wynika, że ryzyko wynikające ze stosowania jest odpowiednio kontrolowane.
Uwagi:


Niniejszy podręcznik nie zapewnia wsparcia w kwestii przeprowadzenia oceny
bezpieczeństwa chemicznego, ale raczej w kwestii sposobu zgłaszania jej efektów. Więcej
informacji na temat CSA znajduje się w poradniku: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment



Sam opis ryzyka udokumentowany w CSR nie jest zgłaszany w IUCLID.

Istnieją dwie zakładki Contributing Scenarios (scenariusze przyczynkowe) dostępne dla
każdego zastosowania:
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Contributing scenario for the environment (related to workers [consumers] activities)
(Scenariusz przyczynkowy dla środowiska (dotyczący działań pracowników (konsumentów))
do zgłaszania warunków zastosowania powodujących uwalnianie do środowiska podczas
stosowania przez pracowników [konsumentów];
Contributing scenario for the workers [consumers] (Scenariusz przyczynkowy dla
pracowników [konsumentów]) do zgłaszania warunków zastosowania powodujących
bezpośrednie narażenie pracowników [konsumentów].

Rysunek 21: Zakładki do zgłaszania scenariuszy przyczynkowych dla pracowników

Rysunek 22: Zakładki do zgłaszania scenariuszy przyczynkowych dla konsumentów

Utworzyć w odpowiedniej zakładce contributing scenario for the environment (related to
workers [consumer] activities) (scenariusz przyczynkowy dla środowiska (dotyczący działań
pracowników [konsumentów]). Powiązać z odpowiednim działaniem przyczynkowym, którego
dotyczy ten scenariusz przyczynkowy, klikając na przycisk łańcucha i wybierając spośród
wcześniej zdefiniowanych działań przyczynkowych dla środowiska.
Utworzyć także w odpowiedniej zakładce Contributing scenario for the workers [consumers]
(Scenariusz przyczynkowy dla pracowników [konsumentów]). Powiązać z działaniem
przyczynkowym, którego dotyczy ten scenariusz przyczynkowy, klikając na przycisk łańcucha i
wybierając spośród wcześniej zdefiniowanych działań przyczynkowych dla pracowników
[konsumentów]. Powtórzyć tę operację w celu utworzenia pożądanej liczby scenariuszy
przyczynkowych.

Każdy ze scenariuszy przyczynkowych jest złożony z różnych części: warunków stosowania
(warunki operacyjne lub środki zarządzania ryzykiem), powiązanego uwalniania (środowisko) i
szacunkowych wartości narażenia.

Rysunek 23: Struktura scenariuszy przyczynkowych dla środowiska

Rysunek 24: Struktura scenariuszy przyczynkowych dla pracowników/konsumentów
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Kilka warunków stosowania zostało wstępnie zdefiniowanych (ustalonych), np. Percentage
(w/w) of substance in the mixture/article (Zawartość procentowa (w/w) substancji w
mieszaninie/wyrobie) lub Place of use (Miejsce stosowania), aby możliwe było
wybranie/wstawienie tylko niektórych istotnych wartości. W przypadku gdy istnieją inne istotne
warunki stosowania, należy je zdefiniować samodzielnie lub zgłosić jako udokumentowane w
mapach zastosowania sektora i/lub w stosowanych narzędziach do szacowania narażenia.
Warunki stosowania są pogrupowane pod ustalonymi podtytułami. Więcej wyjaśnień na temat
tych podtytułów znajduje się w Poradniku część D: Podstawy do oceny ryzyka (Guidance Part
D:Framework for Exposure Assessment) dostępnym pod adresem
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
W przypadku gdy pod podtytułem wymienione są wstępnie zdefiniowane warunki, dostępne
jest także zwykle pole other conditions related to … (inne warunki dotyczące ...) w celu
podania wszystkich istotnych warunków stosowania dla danej oceny. IUCLID zawiera w tym
celu powtarzające się bloki informacji.

Rysunek 25: Przykład sekcji do zgłoszenia innych warunków stosowania nie
nadających się do zgłoszenia w innym miejscu

Dla wszystkich warunków stosowania (conditions of use) dostępne jest sąsiednie pole
Additional details (Dodatkowe szczegóły). Można tutaj umieścić wyjaśnienia ułatwiające
odbiorcy dokumentacji (np. ECHA) zrozumienie dostarczonych informacji.
Dla środków zarządzania ryzykiem (tj. warunków stosowania mających na celu ograniczenie
uwalniania/narażenia) można podać efektywność danego środka (tj. zmniejszenie
uwalniania/narażenia w %) oraz drogę uwalniania/narażenia, na którą wpływa dany środek, a
także pewne wyjaśnienia.
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Rysunek 26: Zgłaszanie efektywności środka dla danej drogi narażenia

Uwalnianie do środowiska i odpowiadające mu szacunkowe narażenie należy zgłaszać według
drogi uwalniania i według przestrzeni, w której następnie dochodzi do narażenia. Dla każdej
wartości szacunkowej należy wybrać stosowaną metodę i narzędzie.
Kiedy substancja składa się z różnych składników, postaci lub podczas stosowania pojawiają
się produkty przekształcenia, szacunkowe wartości uwalniania lub narażenia mogą być
związane z pewnymi składnikami lub produktami przekształcenia. Jeżeli jest to istotne dla
oceny, należy powiązać zbiór danych dotyczących uwalniania i/lub narażenia z pewnym
obiektem oceny (patrz rozdział 9.3 Assessment entity (Obiekt oceny)) poprzez pole Release
[exposure] related to (Uwalnianie [narażenie] związane z)
Więcej informacji na temat oceny narażenia znajduje się w poradniku dotyczącym wymagań
informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego część D (Guidance on information
requirements and chemical safety assessment part D) pod adresem
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
W kolejnych sekcjach wyjaśniono bardziej szczegółowo, w jaki sposób należy zgłaszać
informacje dotyczące narażenia, takie jak warunki stosowania, szacunkowe uwalnianie lub
narażenie.
Warunki stosowania powodujące uwalnianie do środowiska
Uwaga: Warunki powodujące uwalnianie do środowiska są różne w przypadku pracowników i
konsumentów. Technical and organisational conditions and measures (Środki i warunki
techniczne i organizacyjne) ograniczające uwalnianie nie są zwykle dostępne do zastosowań
konsumenckich. Dotyczy to również szczególnych warunków i środków związanych z
biologicznym uzdatnianiem ścieków (conditions and measures related to biological sewage
treatment).W związku z tym dla zastosowań konsumenckich nie są wyświetlane odpowiednie
podtytuły lub wstępnie zdefiniowane warunki.
Podać product/article characteristics (charakterystykę produktu/wyrobu) mającego wpływ na
uwalnianie do środowiska. Podawane tutaj informacje obejmują stężenie substancji w
stosowanym produkcie, konstrukcję opakowania wpływającą na uwalnianie, itd. Utworzyć blok
dla charakterystyki każdego produktu (wyrobu), podać krótki opis w odpowiednim polu i podać
dodatkowe szczegóły w kolejnym polu.
Podać amounts used, frequency and duration of use (stosowane ilości, częstotliwość i czas
trwania zastosowania): Daily [annual] use amount at a site (Dobowa [roczna] ilość stosowana
w lokalizacji) jest największą ilością substancji stosowaną na dobę [rok] w lokalizacji
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podstawowej (ośrodek przemysłowy lub standardowe miasto o liczbie 10 000 mieszkańców do
szeroko rozproszonych zastosowań przez pracowników i konsumentów). Wraz ze wskaźnikami
emisji określają one szybkość uwalniania do lokalnego [regionalnego] środowiska. Można także
wskazać liczbę dni emisji (Number of emission days). Zawsze należy podać wyjaśnienie, w jaki
sposób liczba dni emisji jest uwzględniana w ocenie.
Podać warunki i środki techniczne i organizacyjne (technical and organisational conditions and
measures) ograniczające lub minimalizujące uwalnianie do środowiska. Powinny one
obejmować i) każdy schemat i/lub organizację procesu, które wpływają na uwalnianie do
środowiska i ii) wszelkie uzdatnianie powietrza wylotowego, ścieków lub opadów przed
uwalnianiem, poza biologicznym uzdatnianiem ścieków (które jest zgłaszane w sekcji
samodzielnie).
Jeżeli oświadczają Państwo, że zastosowanie ma miejsce w ściśle kontrolowanych warunkach
(zaznaczone pole wyboru Rigorously contained system with minimisation of releases (ściśle
kontrolowany system z minimalizacją uwalniania), konieczne jest opisanie schematu procesu i
zintegrowanych środków, w tym hermetyzacji, w polu Technologies to minimise emissions
(Technologie mające na celu zminimalizowanie emisji). Aby użyć tego pola, kliknąć na pierwszy
przycisk
.
Pole Additional information related to the technologies minimising emissions (Informacje
dodatkowe związane z technologiami minimalizującymi emisję) daje możliwość dodania
załącznika (np. w celu przedstawienia schematów procesu).

Rysunek 27: Zgłaszanie technologii minimalizujących emisję
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W przeciwnym razie dodać informacje w polu Other technical and organisational conditions
(Inne warunki techniczne i organizacyjne). W tym bloku można zgłaszać wszelkie środki
kontroli uwalniania, poza związanymi z biologicznym uzdatnianiem ścieków, z uwzględnieniem
ich efektywności na jednej lub większej liczbie dróg.

Rysunek 28: Zgłaszanie innych warunków technicznych i organizacyjnych

Zgłosić Conditions and measures related to Biological Sewage treatment plant (Warunki i
środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków). W tym zbiorze wstępnie zdefiniowanych
pól można podawać istotne informacje z oceny dotyczące biologicznego uzdatniania ścieków.
Zgłosić conditions and measures related to external treatment of waste (Warunki i środki
związane z zewnętrznym uzdatnianiem odpadów): Można podać specjalne zalecenia dotyczące
operacji uzdatniania odpadów wybierając spośród opcji na liście wyboru. Jeżeli własności
substancji i/lub wzorzec stosowania nie wymagają specjalnej oceny etapu życia odpadów,
wybrać no (nie) i podać argumentację w polu Details on waste treatment (Szczegóły dotyczące
uzdatniania odpadów). Przykłady takiej argumentacji znajdują się w poradniku dotyczącym
oceny środowiskowej (Guidance on environmental assessment R.16) dostępnym pod adresem
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment.
Podać wszelkie other conditions of use affecting environmental exposure (inne warunki
stosowania wpływające na narażenie środowiskowe), które nie pasują do żadnego z ustalonych
podtytułów. Ta sekcja zawiera dwa wstępnie zdefiniowane warunki: Place of use (miejsce
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zastosowania) (w pomieszczeniach lub na zewnątrz, którego konsekwencją jest potencjalne
bezpośrednie uwalnianie do gleby lub wody) oraz receiving surface water flow rate (prędkość
przepływu odbiorczej wody powierzchniowej)(która może być ustawiona na wartość
specyficzną dla danej lokalizacji, jeżeli jest to istotne dla oceny).
Uwalnianie do środowiska i narażenie
Zgłosić releases to waste and the environment (uwalnianie do odpadów i środowiska)
prognozowane lub zmierzone dla podanych warunków stosowania. Kiedy w skład substancji
wchodzą różne składniki lub tworzy ona podczas stosowania produkty przekształcenia,
uwalnianie może być związane z pewnymi składnikami lub produktami przekształcenia. Jeżeli
jest to istotne dla oceny, powiązać zbiór danych dotyczących uwalniania z wcześniej
zdefiniowanym obiektem oceny, którego dotyczy uwalnianie poprzez pole Release related to
(Uwalnianie dotyczy).
Podać release to the environment (uwalnianie do środowiska) osobno dla każdej drogi
uwalniania. Rozpocząć od wybrania drogi uwalniania w polu Release from site to (Uwalnianie z
lokalizacji do), a następnie wprowadzić odpowiednie informacje we wstępnie zdefiniowanych
polach. Uwaga: Release factor from site after on-site risk management (Wskaźnik uwalniania
z lokalizacji po zarządzaniu ryzykiem na miejscu) dotyczy uwalniania przed biologicznym
uzdatnianiem odpadów (niezależnie od tego, czy następuje ono na miejscu, czy w komunalnej
oczyszczalni ścieków).Powtórzyć zgłoszenie dla każdej istotnej drogi uwalniania.
Podać release to external waste (uwalnianie do odpadów zewnętrznych). Podać release factor
to external waste (wskaźnik uwalniania do odpadów zewnętrznych). Jest to ilość procentowa
stosowanej ilości opuszczającej lokalizację jako odpady do uzdatniania na zewnątrz (utylizacji
lub odzysku). Na podstawie tej wartości liczbowej, wraz z innymi informacjami, określa się, czy
wymagana jest specjalna ocena dla etapu życia odpadów.
Podać exposure of the environment (narażenie środowiska). Kiedy w skład substancji wchodzą
różne składniki, postacie lub podczas stosowania pojawiają się produkty przekształcenia,
powiązać zbiór danych dotyczących narażenia z wcześniej zdefiniowanym obiektem oceny,
którego dotyczy narażenie poprzez pole Exposure related to (Narażenie dotyczy) zgodnie z
wyjaśnieniami dla uwalniania.
Podać exposure to the environment (narażenie środowiska) osobno dla każdego przedziału.
Rozpocząć od wybrania Exposed compartment (Narażona przestrzeń) pod nagłówkiem
Predicted exposure concentration (Prognozowane stężenie narażenia). Następnie wprowadzić
predicted exposure concentration (prognozowane stężenie narażenia), wybrać prawidłową
jednostkę (unit) i podać informacje dotyczące metody szacowania narażenia. Mogą one
obejmować dołączenie dokumentów takich jak wyeksportowane pliki z narzędzi do oceny
narażenia13. Dla zmierzonego narażenia należy w odpowiednich polach podać liczbę punktów
pomiaru. odchylenie standardowe i wskaźniki rzetelności. Powtórzyć zgłoszenie dla każdego
istotnego przedziału.
Podać Exposure to human via the environment (Ekspozycja ludzi poprzez środowisko). W
stosownych przypadkach powiązać zbiór danych dotyczących narażenia z wcześniej
zdefiniowanym obiektem oceny, którego dotyczy narażenie poprzez pole Exposure related to
(Narażenie dotyczy) tak jak w przypadku narażenia środowiska. Wprowadzić wartość dla daily
intake via food consumption (spożycie dobowe poprzez żywność) i wybrać właściwą jednostkę.
Dla każdego oszacowania należy wybrać zastosowaną metodę/narzędzie.

13

Wyeksportowane pliki z narzędzi do szacowania narażenia można także dołączyć do sekcji 13, jeżeli obejmują więcej niż jedno zastosowanie.
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Warunki stosowania dotyczące działań pracowników powodujące narażenie ludzi
Podać odpowiednią charakterystykę produktu/wyrobu mającego wpływ na narażenie
pracowników. Obejmuje ona procentową zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie oraz
postać fizyczną stosowanego produktu podczas działania przyczynkowego. Jeżeli stosowana
mieszanina jest ciałem stałym (solid), wybrać odpowiedni poziom pylistości. Uwaga: Postać
stosowanego produktu nie musi być identyczna jak stan fizyczny substancji otrzymanej w
wyniku wytwarzania (np. substancje stałe mogą być rozpuszczone lub zdyspergowane w
cieczach). Postacie mogą się także zmieniać w trakcie stosowania i może to mieć znaczny
wpływ na narażenie (np. mielenie granulatów na proszek).
Podać amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure
(częstotliwość i czas trwania zastosowania/narażenia dla stosowanych (lub zawartych w
wyrobach) ilości). Obejmują one czas trwania każdego działania przyczynkowego (w
godzinach/dobę) założony do oszacowania narażenia i charakterystyki ryzyka. Jeżeli ten czas
trwania jest krótszy niż 8 godzin, można podać w części further details on duration of activity
(dodatkowe szczegóły dotyczące czasu trwania działania), czy wymagany jest krótszy czas
trwania do kontrolowania ryzyka dla pracownika.
Podać technical and organisational conditions and measures (warunki i środki techniczne i
organizacyjne) ograniczające lub minimalizujące narażenie pracowników:




Jeżeli oświadczają Państwo, że zastosowanie ma miejsce w ściśle kontrolowanych
warunkach (zaznaczone pole wyboru Rigorously contained system with strict control for
manual intervention (System ściśle kontrolowany z ścisłą kontrolą pod kątem interwencji
ręcznych), konieczne jest opisanie, w jaki sposób urządzenia techniczne zapewniają ścisłą
hermetyzację. Tę informację należy umieścić w polu Technical means for rigorous
containment and strict control for manual intervention (Środki techniczne do rygorystycznej
hermetyzacji i ścisłej kontroli pod kątem interwencji ręcznych). Pole Additional information
related to the technical means for rigorous containment and strict control for manual
intervention (Informacje dodatkowe związane ze środkami technicznymi do rygorystycznej
hermetyzacji i ścisłej kontroli pod kątem interwencji ręcznych) daje możliwość dodania
załącznika z informacjami dodatkowymi (np. ze schematami procesu).
W przeciwnym razie pod nagłówkiem Technical and organisational conditions and measures
(Warunki i środki techniczne i organizacyjne) należy zgłosić schemat procesu lub środki
kontroli technicznej wpływające na narażenie pracowników, np. lokalna wentylacja
wyciągowa, bariery techniczne do ochrony skóry, itd. Należy tutaj także opisać środki
organizacyjne wspomagające wdrożenie tych środków technicznych, np. konserwację
urządzeń.

Podać warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia (Conditions and
measures related to personal protection, hygiene and health evaluation ), takie jak sprzęt do
ochrony układu oddechowego lub sprzęt do ochrony skóry. Należy także opisać środki
organizacyjne niezbędne do osiągnięcia podanej efektywności podczas stosowania sprzętu
ochronnego, np. szkolenia.
Podać inne warunki wpływające na narażenie pracowników (other conditions affecting workers
exposure). Obejmują one dwa wstępnie zdefiniowane warunki The Place of use (Miejsce
stosowania) (w pomieszczeniach, na zewnątrz) oraz operating temperature (temperatura
robocza).
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Warunki stosowania dotyczące działań konsumentów powodujące narażenie ludzi
Podać product/article characteristics (charakterystykę produktu/wyrobu) mającego wpływ na
narażenie konsumentów. Obejmuje ona procentową zawartość substancji w
mieszaninie/wyrobie oraz postać fizyczną stosowanego produktu podczas działania
przyczynkowego. Jeżeli stosowana mieszanina jest ciałem stałym (solid), wybrać odpowiedni
poziom pylistości. Uwaga: Postać stosowanego produktu nie musi być identyczna jak stan
fizyczny substancji otrzymanej w wyniku wytwarzania (np. substancje stałe mogą być
rozpuszczone lub zdyspergowane w cieczach).
Podać amounts used (or contained in articles) frequency and duration of use/exposure
(częstotliwość i czas trwania zastosowania/narażenia dla stosowanych (lub zawartych w
wyrobach) ilości). Dane te mogą obejmować ilość produktu stosowaną na zdarzenie, czas
trwania zdarzenia powodującego narażenie lub częstotliwość stosowania.
Podać Information and behavioural advice for consumers (Informacje i porady dotyczące
zachowania dla konsumentów) wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa stosowania.
Obejmują one na przykład instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania, a w bardzo
wyjątkowych przypadkach również środki ochrony osobistej.
Podać inne warunki wpływające na narażenie konsumentów (other conditions affecting
consumers exposure). Mogą one obejmować informacje dotyczące miejsca stosowania (w
pomieszczeniach/na zewnątrz) lub wielkość pomieszczenia założoną w ocenie.
Narażenie pracowników lub konsumentów
Zgłosić exposure of workers (narażenie pracowników) prognozowane lub zmierzone dla
podanych warunków stosowania.
Kiedy substancja składa się z różnych składników, postaci lub podczas stosowania pojawiają
się produkty przekształcenia, szacunkowe wartości narażenia mogą być związane z tymi
składnikami lub produktami przekształcenia. Jeżeli jest to istotne dla oceny, powiązać zbiór
danych dotyczących narażenia z wcześniej zdefiniowanym obiektem oceny, którego dotyczy
narażenie poprzez pole Exposure related to (Narażenie dotyczy).
Podać exposure estimation (szacowane narażenie) dla każdego rodzaju narażenia (type of
exposure) oddzielnie, tworząc oddzielne bloki. Rozpocząć od wybrania rodzaju narażenia,
wprowadzić exposure estimate (szacowane narażenie) i wybrać prawidłową jednostkę (unit)
oraz podać informacje na temat metody/narzędzia stosowanego do wygenerowania
szacowanego narażenia.
Dla zmierzonego szacowanego narażenia należy w odpowiednich polach podać liczbę punktów
pomiaru. odchylenie standardowe i wskaźniki rzetelności.

9.6.4.5.

Opis zastosowań dla substancji zgodnych z art. 10 poniżej 10 t/rok

W przypadku substancji wytwarzanych lub importowanych w ilości do 10 ton rocznie ma
zastosowanie kilka szczegółów dotyczących zgłaszania informacji na temat stosowania i
narażenia. W przeciwnym razie postępować zgodnie z wyjaśnieniami w sekcji powyżej (Opis
zastosowań dla substancji zgodnych z art. 10 powyżej 10 t/rok).




Nie ma konieczności wskazywania powiązanej oceny (related assessment), ponieważ dla tej
wielkości obrotu nie jest wymagana ocena narażenia. Należy ten fakt zaznaczyć w sekcji
3.5.0 w polu Justification for no exposure assessment (Uzasadnienie braku oceny
narażenia).
Mogą Państwo wykazać, że zastosowanie ma miejsce w warunkach ściśle kontrolowanych
wypełniając trzy pola tekstowe dostępne w opisie zastosowania: Description of nontechnical means for strict controls (Opis środków nietechnicznych do ścisłej kontroli),
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Technologies to minimise emissions (Technologie minimalizacji emisji), Technical means for
rigorous containment and strict control for manual intervention (Środki techniczne do
rygorystycznej hermetyzacji i ścisłej kontroli pod kątem interwencji ręcznych).Może to być
istotne do przekonania władz, że dane zastosowanie nie znajduje się na liście priorytetów w
zakresie działań regulacyjnych jako budzące obawy.
W celu umieszczenia stwierdzenia, że narażenie poprzez jedną lub więcej dróg
uwalniania/narażenia jest nieznaczące, dla tej wielkości obrotu dostępny jest zbiór
specjalnych pól: Insignificant exposure via the following route (Nieznaczące narażenie
poprzez następującą drogę) oraz Insignificant release via the following route (Nieznaczące
uwalnianie poprzez następującą drogę). Te pola można wykorzystywać zarówno wtedy, gdy
substancja nie jest stosowana w warunkach ściśle kontrolowanych, ale pomimo to uznają
Państwo, że narażenie jest pomijalne z innych powodów, jak i do ilościowego oznaczenia
resztkowego uwalniania w przypadku zastosowania rygorystycznej hermetyzacji. W tym
przypadku należy zaznaczyć, dla jakiej drogi przewidywane jest nieznaczące narażenie (lub
uwalnianie) dla tego zastosowania. Przedstawić wyjaśnienia na potwierdzenie wyboru w
kolejnym polu.

9.6.4.6.

Opis zastosowań dla półproduktów zgodnych z art. 17/18

REACH definiuje półprodukt jako substancję, która jest wytwarzana/importowana i zużywana
do przetwarzania chemicznego w celu przekształcenia jej w inną substancję. W odniesieniu do
półproduktów wytwarzanych i stosowanych w ściśle kontrolowanych warunkach można
skorzystać ze specjalnego trybu rejestracji opisanego w art. 17 i 18 rozporządzenia REACH.
Dla zastosowań z Registration/Notification status for the use registered according to REACH
Article 17/18 (statusem rejestracji/zgłoszenia dla zastosowania zarejestrowanego zgodnie z
art. 17/18 REACH) należy podać informacje potwierdzające status półproduktu (szczegółowe
informacje na temat reakcji chemicznych i produktów reakcji) oraz potwierdzające ściśle
kontrolowane warunki.
Należy pamiętać, że status półproduktu można zastrzec tylko dla takich zastosowań
zarejestrowanej substancji na poszczególnych etapach istnienia, które dotyczą produkcji (jeżeli
rejestracja obejmuje produkcję substancji będącej półproduktem), formulacji lub
przepakowania półproduktu (jeżeli takie działania mają miejsce), lub procesu chemicznego, w
którym dana substancja jest przekształcana w inną. Zastosowania te należy podać w
następujących sekcjach IUCLID:
3.5.1 Produkcja
3.5.2 Formulacja lub przepakowanie
3.5.3 Zastosowania w obiektach przemysłowych
Ponadto, dla zastosowań w ośrodkach przemysłowych pojawia się pole wyboru umożliwiające
dodatkowe określenie rodzaju rejestracji półproduktu. Zaznaczyć okienko, jeżeli zastosowanie
jest Use as on-site isolated intermediate registered according to REACH Article 17(3)
(zastosowanie jako półprodukt wyodrębniany w miejscu wytwarzania zarejestrowany zgodnie z
art. 17 ust. 3 REACH). Jest to istotne ze względu na zwolnienie półproduktów wyodrębnianych
w miejscu wytwarzania z procedur oceny i udzielania zezwoleń.
Krok 1.

Status półproduktu należy potwierdzić poprzez podanie informacji pod
nagłówkiem Relevant chemical reactions and reaction products (Istotne reakcje
chemiczne i produkty reakcji). Utworzyć jeden blok na każdą reakcję chemiczną,
w której substancja uczestniczy jako półprodukt, klikając na

.
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Utworzyć także po jednym bloku na produkt lub pozostałość reakcji chemicznej.
Dodatkowe informacje, takie jak schematy lub struktury, można umieścić w
postaci załącznika w polu Additional information on chemical reaction
(Dodatkowe informacje dotyczące reakcji chemicznej).

Rysunek 29: Opis reakcji chemicznej i produktów reakcji

Krok 3.

Dla wszystkich zastosowań zarejestrowanych na podstawie art. 17/18 można
zdefiniować contributing activities/techniques for workers (działania
przyczynkowe/techniki dla pracowników). Obejmuje to nadanie działaniu
intuicyjnej nazwy i przypisanie odpowiedniej kategorii procesu (PROC).

Rysunek 30: Definiowanie działań przyczynkowych / technik dla pracowników

Krok 4.

Można również określić sektor przemysłu (sector of end use) (sektor
zastosowania końcowego), w którym stosowany jest półprodukt.
Uwaga: Jest to zwykle sektor, w którym ma miejsce wytwarzanie substancji.
Jeżeli nie, proszę ponownie sprawdzić, czy substancja rzeczywiście spełnia
kryteria do bycia traktowaną jako półprodukt zgodnie z REACH.

Krok 5.

Zaznaczyć, czy substancja jest dostarczana do stosowania samodzielnie, czy w
mieszaninie.

Krok 6.

Określić ilościowo tonnage of substance for this use (wielkość obrotu substancji
do tego zastosowania) i podać wyjaśnienie w powiązanym polu, umożliwiające
interpretację wartości liczbowej wielkości obrotu. Jeżeli wielkość obrotu oznacza
wielkość obrotu w UE dla substancji (a nie tylko własną indywidualną wielkość
obrotu), należy zaznaczyć pole wyboru „EU tonnage” (Wielkość obrotu w UE).
Szczegółowe dane, takie jak źródło podawanych wartości lub metody stosowane
do oszacowania wielkości, można podać w polach Details on tonnages
(Szczegółowe dane dotyczące wielkości obrotu).
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Następnie należy opisać ściśle kontrolowane warunki, zarówno dla warunków w
miejscu pracy, jak i warunków związanych z uwalnianiem do środowiska. Te
informacje należy wprowadzić pod nagłówkiem Use takes place under rigorously
contained conditions (Zastosowanie ma miejsce w warunkach ściśle
kontrolowanych). Dla Technical means for rigorous containment and strict
control for manual intervention (Środków technicznych do rygorystycznej
hermetyzacji i ścisłej kontroli pod kątem interwencji ręcznych) przedstawić taki
opis na etap procesu lub zadanie.

Mogą Państwo wprowadzić pewne informacje dodatkowe (additional information) jako
uzupełnienie opisu w polach tekstowych (np. schematy graficzne, schematy blokowe).
Dokumenty można załączyć w polu Additional information on the conditions of strict control
(Informacje dodatkowe dotyczące warunków ścisłej kontroli) umieszczonym pod nagłówkiem
Contributing activities for workers (Działania przyczynkowe dla pracowników).
Krok 8. Na koniec należy podać contact details of the downstream users (dane kontaktowe
dalszych użytkowników), którzy potwierdzili stosowanie półproduktu i ściśle kontrolowane
warunki na mocy art. 18 ust. 4, o ile ich zastosowania i warunki nie zostały już opisane w
poniższych polach:



Chemical reactions and reaction products (Reakcje chemiczne i produkty reakcji);
Uses take place under rigorously contained conditions (Zastosowanie ma miejsce w
warunkach ściśle kontrolowanych).
Więcej informacji na temat rejestracji półproduktów znajduje się w poradniku praktycznym
na temat oceny, czy substancja jest stosowana jako półprodukt w ściśle kontrolowanych
warunkach, oraz sposobu zgłaszania informacji do rejestracji półproduktu w IUCLID,
dostępnym na stronie http://echa.europa.eu/practical-guides.

9.6.5.

Sekcja 3.6 Zastosowania odradzane

Zgodnie z wymogami sekcji 3.7 załącznika VI do rozporządzenia REACH rejestrujący muszą
wskazać zastosowania odradzane.
Jeżeli nie zidentyfikowano żadnych zastosowań odradzanych, nie należy podawać w tej sekcji
żadnych informacji.
W przypadku zidentyfikowanych zastosowań odradzanych należy dodać rekord dla każdego
zastosowania odradzanego w odpowiedniej podsekcji etapu cyklu życia:






3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

Odradzana
Odradzane
Odradzane
Odradzane
Odradzany

formulacja lub przepakowanie;
zastosowania w ośrodku przemysłowym;
rozpowszechnione stosowanie przez profesjonalnych pracowników;
zastosowania konsumenckie;
okres użytkowania.

Pola w tej sekcji są zbliżone do pól opisywanych powyżej dla innych zastosowań, jednak liczba
pól w tej sekcji do zgłaszania zastosowań jest mniejsza. W celu uzyskania pomocy proszę
zapoznać się z powyższymi wyjaśnieniami i tekstem pomocy w programie IUCLID.
Rejestrujący powinni także podać uzasadnienie, dlaczego dane zastosowania są odradzane.
Takie uzasadnienie należy umieścić w polu uwag dla zastosowania. Dodatkowe szczegóły
można umieścić w postaci załącznika w poniższym panelu informacji.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

75

76

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Wersja 4.0

Rysunek 31: Gdzie załączyć dodatkowe informacje na temat zastosowań odradzanych

9.6.6.

Sekcja 3.7 Ocena środowiskowa z połączonych źródeł

Ta sekcja jest przeznaczona do zgłaszania połączonego narażenia z różnych etapów cyklu
życia. Narażenie regionalne składa się z narażenia podstawowego przy uwzględnieniu
wszystkich źródeł, tj. wszystkich zastosowań we wszystkich etapach cyklu życia. Połączone
rozpowszechnione narażenie odnosi się do prognozowanego stężenia narażenia w środowisku
lokalnym (standardowe miasto) przy uwzględnieniu uwalniania z wszystkich
rozpowszechnionych zastosowań, tj. zastosowań konsumenckich i rozpowszechnionych
zastosowań przez profesjonalistów jak również okresu użytkowania. Więcej informacji znajduje
się w poradniku R16.
W celu podania tych informacji należy utworzyć rekord. Może być konieczne utworzenie kilku
rekordów, jeżeli:




utworzono obiekty oceny dla danej oceny (patrz sekcja 9.3). W tym przypadku należy
odwołać się do odpowiedniego obiektu oceny w polu Exposure related to (select an
assessment entity if relevant);(Narażenie dotyczy (wybrać obiekt oceny, jeżeli występuje))
wiodącego rejestrującego przedkładającego dwa CSR: jeden zbiorczy CSR obejmujący
część zastosowań w ramach wspólnej rejestracji i jeden CSR dla własnych zastosowań
nieobjętych wspólnym CSR. W tym przypadku należy zaznaczyć, czy wartości odpowiadają
własnej CSA, czy zbiorczej CSA w polu Exposure related to (select a CSA type if relevant)
(Narażenie dotyczy (zaznaczyć rodzaj CSA, jeżeli występuje)).

Zgłosić całkowite uwalnianie do wody, powietrza i gleby. Odpowiadają one uwalnianiu ze
wszystkich źródeł w skali regionalnej, przed zastosowaniem biologicznego uzdatniania ścieków,
ponieważ odpowiada to standardowemu wynikowi oceny środowiskowej z wykorzystaniem
narzędzia do szacowania uwalniania EUSES.
Następnie podać w poniższych polach prognozowane stężenia w środowisku (PEC) dla każdej
przestrzeni. Dla każdego PEC wskazać metodę, której użyto do szacowania tej wartości.
Na koniec podać wartości PEC dla wody i gleby uzyskane w wyniku połączenia lokalnego
uwalniania ze wszystkich rozpowszechnionych zastosowań.
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Sekcje 4, 5, 6, 7 oraz 8 Sekcje parametrów docelowych

W tym rozdziale przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące wypełniania sekcji 4 do 8.
Znajdują się tutaj instrukcje dotyczące wprowadzania informacji dla badań naukowych
prowadzonych zgodnie z załącznikami VII do X (i ich adaptacjami według załącznika XI) do
rozporządzenia REACH do sekcji 4 do 8 w IUCLID:






Sekcja
Sekcja
Sekcja
Sekcja
Sekcja

4
5
6
7
8

Własności fizykochemiczne;
Los i szlaki w środowisku;
Informacje ekotoksykologiczne;
Informacje toksykologiczne;
Metody analityczne.

Informacje dodatkowe


W celu uzyskania dodatkowego wsparcia dotyczącego różnych pól i sekcji w programie
IUCLID, skorzystać z pomocy programu IUCLID poprzez wciśnięcie klawisza F1 w polu
IUCLID, który umożliwia
i.

odczytanie tekstu pomocy specyficznego dla danego pola, który zawiera
wyjaśnienie, w jaki sposób należy korzystać z danego pola;

ii. odszukanie informacji na temat różnych funkcjonalności IUCLID dotyczących
tych sekcji, takich jak odnośniki literaturowe i wykazy materiałów testowych.


Wymagania dotyczące parametrów docelowych zgodne z załącznikiem do REACH
(przedział wielkości obrotu) oraz informacje zweryfikowane podczas weryfikacji
kompletności znajdują się w załącznikach: Omówienie weryfikacji kompletności
przeprowadzanej przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej dokumentacji (Overview of
the completeness check performed by ECHA on the submitted dossiers) oraz Omówienie
parametrów docelowych i wymagań informacyjnych (Overview of endpoints and
information requirements) do niniejszego podręcznika.



Szczegółowy opis wymagań informacyjnych według REACH znajduje się także w:
i.

poradniku dotyczącym wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa
chemicznego (Guidance on information requirements and chemical safety
assessment): (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment);

ii. Poradniki praktyczne: (http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides) .

9.7.1.

Pojęcia

Zgodnie z zaleceniami REACH dokumentacja rejestracyjna musi zawierać (w postaci
podsumowania badania lub pełnego podsumowania badania) informacje fizykochemiczne,
ekotoksykologiczne i toksykologiczne wynikające z załączników VII-X oraz wszystkie istotne
dostępne informacje. W programie IUCLID (pełne) podsumowania badań są przedstawiane w
formacie elektronicznym określanym jako rekord badania dotyczący parametrów docelowych,
który jest oparty na zharmonizowanych szablonach opracowanych przez OECD. W tym
rozdziale stosowane będą następujące pojęcia:
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Pełne podsumowanie badania (Robust study summary, RSS) 14
Pełne podsumowanie badania oznacza szczegółowe podsumowanie celów, metod, wyników i
wniosków z pełnego raportu z badania, dostarczające wystarczającej ilości informacji do
przeprowadzenia
oceny badania, minimalizujące konieczność korzystania z pełnego raportu z badania.
Podsumowanie badania (Study summary)15
Podsumowanie badania oznacza podsumowanie celów, metod, wyników i wniosków pełnego
raportu z badania, dostarczające wystarczającej ilości informacji do oceny znaczenia badania.

Rekord badania dot. parametrów docelowych (Endpoint study record)
Rekord badania dotyczący parametrów docelowych oznacza dokument w IUCLID, w którym
przechowywane są informacje z pełnego podsumowania badania lub podsumowania badania,
albo propozycji przeprowadzenia badania lub uchylenia wymogów dotyczących badań.

Podsumowanie parametrów docelowych (Endpoint summary)
Podsumowanie parametrów docelowych oznacza dokument w IUCLID podsumowujący
informacje z rekordów badania dotyczących parametrów docelowych w celu kwalifikacji
wszystkich danych skompletowanych w danej sekcji dotyczącej parametru docelowego.

9.7.2.

Jak wypełniać rekordy badania dotyczących parametrów
docelowych

Rekordy badania dotyczące parametrów docelowych w IUCLID umożliwiają wprowadzenie
informacji dla każdego parametru docelowego w sposób zorganizowany. Zależnie od
wybranego podejścia w celu spełnienia wymagań informacyjnych na podstawie załączników
VII-X do REACH oraz dostępnych danych istotne mogą być różne części rekordu badania
dotyczącego parametrów docelowych. Na początku można zidentyfikować trzy sposoby
podejścia:
Badanie, w tym metody alternatywne: Wymagania informacyjne są spełnione przez jedno
podsumowanie badania albo pełne podsumowanie badania lub ich większą liczbę, które w
sposób bezpośredni lub pośredni (na drodze adaptacji) dostarczają informacji na temat
parametru docelowego.
Propozycja przeprowadzenia badań: W przypadku badań wymaganych na podstawie
załączników IX i X do rozporządzenia REACH istnieje konieczność złożenia propozycji
przeprowadzenia badań, jeśli nie są dostępne ważne wyniki badań. W przypadku przedłożenia
propozycji przeprowadzenia badań na kręgowcach, w celu wykazania zastosowania testów na
zwierzętach jako ostateczności należy dostarczyć zalecenia dotyczące adaptacji według
kolumny 2 z załączników REACH dotyczących wymagań informacyjnych oraz załącznika XI.
Uchylenie wymogów dotyczących danych (Data waiving): Dla badań uchylonych zgodnie z
określonymi zasadami adaptacji w załącznikach VII-X lub zasadami z załącznika XI. Uchylenie
wymogów dotyczących danych odnosi się do własności substancji lub jej zastosowania oraz
informacji dotyczących narażenia, które należy wykazać w tej samej lub innej sekcji
dokumentacji rejestracyjnej.

14
15

Art. 3 ust. 28 rozporządzenia REACH
Art. 3 ust. 29 rozporządzenia REACH
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Każde wymaganie informacyjne musi zostać spełnione poprzez zastosowanie jednego z
powyższych sposobów podejścia. Tabela 2 przedstawia istotne elementy rekordu badania
dotyczącego parametru docelowego, które należy wypełnić dla każdego podejścia.
Każdy rekord badania dotyczący parametrów docelowych musi dokładnie odpowiadać
jednemu z powyższych sposobów podejścia; nie można łączyć kilku sposobów podejścia
w jednym rekordzie. Możliwe jest jednak, że dla parametru docelowego wymagany jest
więcej niż jeden rekord badania dotyczący parametrów docelowych, np. kiedy informacje
są dostarczane z wykorzystaniem wnioskowania przez analogię.

Tabela 2:

Istotne części rekordu badania dot. parametrów docelowych na podejście

Rekord badania dot. parametrów
docelowych

Podsumowanie
badania

Uchylenie
wymogów
dotyczących
danych

Propozycja
przeprowadzenia
badań

i

Dane administracyjne

X

X

X

ii

Źródło danych

X

iii

Materiały i metody

X

X

iv

Materiały testowe

X

X

v

Wynik i omówienie

X

vi

Uwagi ogólne, załączniki

X

vii

Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski

X

Informacje dotyczące zgłaszania wnioskowania przez analogię znajdują się w rozdziale 9.7.3
How to report read-across in IUCLID (Jak zgłaszać wnioskowanie przez analogię w IUCLID)

Dane administracyjne
Dane administracyjne stanowiące element rekordu badania dotyczącego parametrów
docelowych są wykorzystywane do podsumowania przeznaczenia rekordu - niezależnie od
tego, czy zawiera on informacje z badania, jest propozycją przeprowadzenia badania lub
uchyleniem wymogów dotyczących danych – i głównymi informacjami kontekstowymi dla
wybranego podejścia. W tabeli 3 przedstawiono pola w części dotyczącej danych
administracyjnych i ich znaczenie dla podejść przedstawionych w tabeli 2.
Warunkowe formatowanie pól zapobiegnie powstaniu dużych niezgodności, np. jeżeli
rekord badania dotyczący parametrów docelowych został wskazany jako badanie, pola
do zgłaszania uchylenia wymogów dotyczących danych stają się nieaktywne.

Tabela 3:

Istotne pola w bloku danych administracyjnych, na podejście
Podsumowanie
badania

Uchylenie
wymogów
dotyczących
danych

Propozycja
przeprowadzenia badań

Parametr docelowy

X

X

X

Rodzaj informacji

X

Stosowność badania

X

Pełne podsumowanie badania
Stosowane do klasyfikacji
Stosowane do SDS

X

X
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Okres badania

X

Rzetelność

X

Uzasadnienie rzetelności z
uwzględnieniem braków

X

Wersja 4.0

Uchylenie wymogów dotyczących
danych

X

Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych

X

Uzasadnienie dla rodzaju informacji

X

X

Dołączone uzasadnienie

X

X

Odsyłacz

X

X

X

Informacje dotyczące zgłaszania wnioskowania przez analogię znajdują się w rozdziale 9.7.3
How to report read-across in IUCLID (Jak zgłaszać wnioskowanie przez analogię w IUCLID)
Parametr docelowy (endpoint)
Dla wszystkich utworzonych rekordów badania dotyczących parametrów docelowych,
niezależnie od tego, czy stanowią one podsumowanie badania, uchylenie wymogów
dotyczących danych lub propozycję przeprowadzenia badań należy wskazać parametr docelowy
(Endpoint), którego dotyczą. Kilka sekcji IUCLID obejmuje więcej niż jedno wymaganie
informacyjne wynikające z REACH; to pole umożliwia odwołanie się do danego wymagania
informacyjnego w załącznikach do REACH.
Rodzaj informacji
Pole Type of information (Rodzaj informacji) jest wykorzystywane do określenia, na jakim
rodzaju informacji oparte jest (pełne) podsumowanie badania przedstawione w rekordzie
badania dotyczącym parametrów docelowych: na przykład danych eksperymentalnych,
wnioskowaniu przez analogię bądź QSAR. To pole jest także wykorzystywane do wskazania,
czy rekord badania dotyczący parametrów docelowych odnosi się do propozycji
przeprowadzenia badań; w tym celu należy zaznaczyć właściwą opcję: experimental study
planned (planowane badanie eksperymentalne) lub experimental study planned (based on
read-across) (planowane badanie eksperymentalne (oparte na wnioskowaniu przez analogię)).
Stosowność badania
Użyć pola z listy wyboru Adequacy of study (Stosowność badania) do wskazania, w jaki sposób
jest wykorzystywane (pełne) podsumowanie badania przedstawione w rekordzie badania
dotyczącym parametrów docelowych pod względem spełnienia wymagań informacyjnych dla
zarejestrowanej substancji, a następnie oceny ryzyka. W tym celu należy wybrać jedną z
poniższych możliwości:


key study (kluczowe badanie) oznacza badanie, które uznaje się za najlepiej opisujące
parametr docelowy pod względem jakości, kompletności i reprezentowania danych. Zgodnie
z oczekiwaniami kluczowe badanie powinno odpowiadać pełnemu podsumowaniu badania
wykorzystywanemu do oceny zagrożeń. Jeżeli dostępnych jest kilka wyników dla danego
wymagania informacyjnego, to może istnieć także kilka kluczowych badań. W przypadku
substancji, dla których dostępne jest więcej niż jedno badanie(-a) budzące największe
obawy powinny na ogół być wykorzystywane jako kluczowe badanie(-a) do oceny
substancji. W przypadku wykorzystania innego badania jako kluczowego należy jasno
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udokumentować przyczyny takiego postępowania (patrz wybór disregarded due to major
methodological deficiencies (odrzucone z powodu dużych braków metodologicznych).


supporting study (badanie uzupełniające) dostarcza pewnych dodatkowych informacji w
celu uzupełnienia wniosków z kluczowego(-ych) badania(-ań).



weight of evidence (waga dowodów) jest wybierana do wskazania, że rekord badania
dotyczący parametrów docelowych przyczynia się do podejścia opartego na wadze
dowodów. Podejście oparte na wadze dowodów opiera się na przedłożeniu wielu rekordów
badania dotyczących parametrów docelowych dla tego samego parametru docelowego.
Wykorzystanie wagi dowodów sugeruje, że brak jest jednego badania o wystarczającej
jakości i rzetelności i że do wyciągnięcia wniosków dotyczących danej własności substancji
konieczne są informacje z kilku niezależnych źródeł. Krótkie uzasadnienie przyczyn
wykorzystania danego rekordu w tym celu można zamieścić w polu Justification for type of
information (Uzasadnienie dla rodzaju informacji).



disregarded due to major methodological deficiencies (odrzucone z powodu dużych braków
metodologicznych) oznacza badanie, które wykazuje większe obawy niż kluczowe badanie(a), ale nie jest wykorzystywane jako kluczowe badanie z powodu mankamentów w
metodologii lub dokumentacji. Tę wartość z listy wyboru należy wybrać w celu
uzasadnienia, dlaczego nie wykorzystano potencjalnie krytycznego wyniku do oceny
ryzyka. Linie argumentacji należy umieścić w polu Rationale for reliability incl. deficiencies
(Uzasadnienie rzetelności z uwzględnieniem braków) wraz z odpowiednim wskaźnikiem
rzetelności.



other information (inne informacje) oznaczają inne dostępne informacje, które nie mają
bezpośredniego wpływu na wnioski dla parametru docelowego i które nie podlegają
kryteriom disregarded due to major methodological deficiencies (odrzucone z powodu
dużych braków metodologicznych), np. ze względu na to, że odrzucone badanie nie
wykazuje większych obaw niż kluczowe badanie(-a).

Wszystkie rekordy badania dotyczące parametrów docelowych w sekcjach odpowiadających
załącznikom do REACH, które wskazano jako kluczowe badanie lub jako wagę dowodów
podlegają weryfikacji kompletności. Inne rodzaje podsumowań badania należy uzupełnić w
miarę możliwości w celu ułatwienia oceny parametru docelowego.
Rzetelność i uzasadnienie rzetelności (z uwzględnieniem braków)
Zaznaczyć w polu Reliability (Rzetelność) wskaźnik rzetelności dla (pełnego) podsumowania
badania podanego w punkcie końcowym oraz uzupełnić ten wybór poprzez uzasadnienie
rzetelności.
Uchylenie wymogów dotyczących danych (Data waiving)
W przypadku uchylenia wymogów dotyczących danych zgodnie z przepisami według
załączników VII-X lub załącznika XI do REACH (sekcje 2 lub 3) należy to wskazać w polu Data
waiving (Uchylenie wymogów dotyczących danych).
Wybrać uzasadnienie dla uchylenia wymogów z listy wyboru, np. study technically not feasible
(badanie niewykonalne ze względów technicznych), kiedy charakter substancji uniemożliwia jej
badanie w zakresie tego punktu docelowego; albo study scientifically not necessary / other
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information available (badanie niekonieczne pod względem naukowym / dostępne inne
informacje) w przypadku dostępności informacji wskazujących na to, że badanie nie jest
konieczne/istotne..
Następnie w polu listy wyboru Justification for data waiving (Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych) należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn, z powodu których
badanie nie zostało przeprowadzone. Lista wyboru zawiera standardowe zwroty dla
uzasadnienia uchylenia wymogów dotyczących danych, które są specyficzne dla parametrów
docelowych i oparte głównie na określonych zasadach z kolumny 2 na podstawie załączników
VII-X do REACH. Należy pamiętać, że dostępność standardowych zwrotów nie oznacza, że
uzasadnienie uchylenia wymogów dotyczących danych na liście wyboru nie musi dotyczyć
danego przypadku. Zwroty mają na celu ułatwienie udokumentowania decyzji. Analiza danej
sytuacji i zdecydowanie, czy ma zastosowanie uchylenie wymogów dotyczących danych zależą
w każdym przypadku od rejestrującego.
Jeżeli uznają Państwo, że dla pewnych wymagań informacyjnych możliwe jest uchylenie
wymogów dotyczących danych, ale nie jest dostępny odpowiedni zwrot, lista wyboru
Justification for data waiving (Uzasadnienie uchylenia wymogów dotyczących danych) zawiera
także opcję other: (inne:). Wybierając tę opcję należy pamiętać o jasnym udokumentowaniu
podstaw do uchylenia wymogów zgodnie z rozporządzeniem REACH w sąsiednim polu
tekstowym.
Uzasadnienie dla rodzaju informacji
Użyć pola Justification for type of information (Uzasadnienie dla rodzaju dokumentacji) i
załącznika do przechowywania dokumentacji dotyczącej w sposób szczególny rodzaju
przekazywanych informacji. W polu umieszczono szablony tekstu dowolnego umożliwiające
użytkownikowi odniesienie się do odpowiednich punktów. Oczekuje się, że to pole powinno być
wypełnione szczególnie dla następujących rodzajów informacji w rekordach badania
dotyczących parametrów docelowych:


experimental study planned (planowane badanie eksperymentalne): w przypadku
propozycji badania na kręgowcach, zalecenia dotyczące możliwości adaptacji. Należy
pamiętać, że informacje te zostaną upublicznione.



experimental study planned (planowane badanie eksperymentalne (oparte na
wnioskowaniu przez analogię)): w przypadku propozycji badania na kręgowcach, zalecenia
dotyczące możliwości adaptacji. Należy pamiętać, że informacje te zostaną upublicznione.



(Q)SAR: dokumentacja specyficzna dla parametru docelowego dotycząca prognozy.



read-across based on grouping of substances (category approach) (wnioskowanie przez
analogię oparte na grupowaniu substancji (podejście oparte na kategorii): dokumentacja
specyficzna dla punktu docelowego.



read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) (wnioskowanie
przez analogię na podstawie substancji wspomagających (analogów strukturalnych lub
zamienników): dokumentacja specyficzna dla punktu docelowego.

Ponadto dla rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych, w którym Adequacy of
study (Stosowność badania) ustawiono na weight of evidence (wagę dowodów) można
zamieścić w tym polu krótkie uzasadnienie przyczyn wykorzystania danego rekordu w tym
celu.
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Odsyłacz
Użyć pola Cross reference (Odsyłacz) do powiązania rekordu badania dotyczącego parametrów
docelowych z innymi rekordami w tej samej sekcji IUCLID lub z innymi sekcjami należącymi do
tego samego zbioru danych. Na przykład użyć pola:


w rekordzie uchylenia wymogów dotyczących danych w celu odniesienia do rekordu
badania dotyczącego parametrów docelowych zawierającego istotne informacje
wykorzystywane jako podstawy do uchylenia wymogów dotyczących danych (Uchylenie
wymogów dotyczących danych: study scientifically not necessary / other information
available) (badanie niekonieczne pod względem naukowym / dostępne inne informacje)



do połączenia rekordu docelowego dla wnioskowania przez analogię z rekordem źródłowym
(Rodzaj informacji: read-across from supporting substance (structural analogue or
surrogate) (wnioskowanie przez analogię na podstawie substancji wspomagających
(analogów strukturalnych lub zamienników), dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale
9.7.3 How to report read-across in IUCLID (Jak zgłaszać wnioskowanie przez analogię w
IUCLID).
W przypadku uzupełniania badań punktów docelowych przedstawionych
zgodnie z załącznikami VII-X do rozporządzenia REACH maja zastosowanie
następujące konwencje:


Każde wymaganie określone w kolumnie 1 załączników VII–X do rozporządzenia
REACH musi odpowiadać przynajmniej jednemu kompletnemu rekordowi badań
dotyczących parametrów docelowych w programie IUCLID;



Jeżeli dla wymaganego parametru docelowego nie podano uchylenia wymogów
dotyczących danych, propozycji przeprowadzenia badań, kluczowego badania ani
badania na podstawie wagi dowodów, to dany parametr docelowy jest uznawany za
niekompletny;



Wszystkie uchylenia wymogów dotyczących danych, propozycje przeprowadzenia
badań, badania oparte na wadze dowodów i kluczowe badania muszą być kompletne.
W efekcie jeżeli występuje więcej niż jedno kluczowe badanie na parametr docelowy,
to wszystkie kluczowe badania muszą być kompletne; dotyczy to nawet sytuacji, gdy
parametr docelowy nie jest wymagany dla tego załącznika;



Rekord badania parametru docelowego nie może stanowić jednocześnie uchylenia
wymogów dotyczących danych, propozycji przeprowadzenia badań i/lub
podsumowania przebiegu badań.

Źródło danych
Część rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych dotycząca źródła danych
przechwytuje informacje dotyczące odnośników bibliograficznych dla danych oraz dostępu do
danych (patrz także rozdział Literature reference) (Odnośniki literaturowe).
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Odnośnik
W celu wstawienia odnośnika (Reference), kliknąć przycisk
i.

.

Istniejące odnośniki można wyszukiwać w bazie IUCLID poprzez wprowadzenie
kryteriów wyszukiwania, takich jak Author (Autor) czy Report date (Data raportu)
w otwartym oknie dialogowym i kliknięcie Search (Wyszukaj). Wybrać odpowiedni
odnośnik na liście wyników wyszukiwania i kliknąć Assign (Przypisz).

ii. Można też utworzyć nowy odnośnik poprzez kliknięcie przycisku New (Nowy) na
dole okna dialogowego, wprowadzenie informacji i kliknięcie Save (Zapisz).
Należy pamiętać o wprowadzeniu wystarczających informacji na temat odnośnika w celu
umożliwienia jego weryfikacji.
Dostęp do danych
Użyć pola Data access (Dostęp do danych) w celu określenia związku z dostarczonymi
informacjami dotyczącymi badania; np. czy są Państwo właścicielem danych bądź posiadają
Państwo upoważnienie do korzystania z danych (Letter of access). W przypadku wyboru opcji
data submitter has permission to refer (przedkładający dane posiada zezwolenie na
odwoływanie się do nich) w sąsiednim polu należy zamieścić oświadczenie zgodne z
instrukcjami otrzymanymi z ECHA wraz z zezwoleniem, do którego się Państwo odwołują.

Materiały i metody
Informacje dotyczące materiałów i metod są istotne dla (pełnych) podsumowań badania i
propozycji przeprowadzenia badań.
Wytyczne dotyczące badań
Dla rekordów badania dotyczących parametrów docelowych stanowiących (pełne)
podsumowanie badania i propozycji przeprowadzenia badań wytyczne dotyczące badań
stosowane (w przyszłości) w badaniu muszą zostać umieszczone w polu Guideline (Wytyczne)
w tabeli Test guideline (Wytyczne dotyczące badań). Jeżeli nie jest możliwe podanie
wytycznych dotyczących badań (np. ze względu na to, że badanie nie jest zgodne z
wytycznymi lub zastosowano (Q)SAR) lub w przypadku odchylenia od wskazanych wytycznych,
w polu Principles of method if other than guideline (Zasady metody, jeżeli są inne niż
wytyczne) należy podać opis zasad protokołu badania lub metody. Dostępny jest szablon
ułatwiający wprowadzanie informacji.
Zgodność z GLP
W przypadku rekordów badania dotyczących parametrów docelowych, dla których wskazanym
rodzajem informacji (Type of information) w sekcjach 5 Environmental fate and pathways (Los
i zachowanie w środowisku), 6 Ecotoxicological information (Informacje ekotoksykologiczne) i
7 Toxicological information (Informacje toksykologiczne) jest badanie eksperymentalne należy
wskazać, czy badanie jest zgodne z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) opisanymi
w dyrektywie 2004/10/WE. Dokonuje się tego, zaznaczając jedną z następujących opcji: yes
(incl. certificate) (tak (w tym certyfikat)), yes (tak), no (nie) lub not specified (nie określono) z
listy wyboru GLP compliance (zgodność z GLP).
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 13 ust. 4 do rozporządzenia REACH badania
ekotoksykologiczne i toksykologiczne przeprowadzane po 1 czerwca 2008 r. na potrzeby
REACH powinny być prowadzone zgodnie z GLP.
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Dla każdego rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych, w którym oznaczono
badanie jako zgodne z GLP, należy podać dane kontaktowe laboratorium badawczego. W tym
celu przynajmniej jeden wpis w tabeli odnośników (Reference table) musi zawierać informacje
na temat nazwy, adresu i kraju w polu Testing laboratory (Laboratorium badawcze).
Type of method (Rodzaj metody), Test type (Rodzaj testu), Type of study (Rodzaj badania),
Type of assay (Rodzaj oznaczenia) (zależnie od sekcji).
W tych polach należy podać określony rodzaj użytej metody lub przeprowadzonego testu.

Materiał testowy
Pola znajdujące się pod podtytułem Test material (Materiał testowy) są istotne dla rekordów
badania dotyczących parametrów docelowych, które stanowią (pełne) podsumowanie badania i
propozycje przeprowadzenia badań.
Pole Test material information (Informacje dotyczące materiału testowego) jest polem
łączącym, w którym rekord materiału testowego odpowiadający materiałowi testowemu
użytemu w badaniu (lub przeznaczonym do użycia w planowanym badaniu) jest powiązany
(patrz rozdział Test Material (Materiał testowy).
Informacje podane w rekordzie materiału testowego powinny dotyczyć materiału testowego
wykorzystanego w badaniu jako materiał wyjściowy dla systemu testowego, przed wszelkimi
etapami przygotowawczymi w celu przekształcenia go w postać faktycznie stosowaną w
eksperymencie. Do celów każdego eksperymentu materiał testowy może być dalej
przetwarzany przed wykorzystaniem lub podaniem zwierzętom testowym. Szczegółowe dane
dotyczące dalszego przetwarzania są specyficzne dla badania i należy je w związku z tym
umieścić w rekordzie badania dotyczącym parametrów docelowych, w polu Specific details on
test material used for the study (Szczegółowe dane na temat materiału testowego użytego w
badaniu) lub w odpowiednich polach dotyczących schematu badania.
W celu powiązania rekordu zawierającego informacje na temat materiału testowego:
kliknąć ikonę łańcucha
materiału testowego).
i.

na końcu pola Test material information (Informacje na temat

Istniejące rekordy materiałów testowych można wyszukiwać w bazie IUCLID
poprzez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania w otwartym oknie dialogowym i
kliknięcie Search (Wyszukaj). Wybrać odpowiedni rekord informacji na temat
materiału testowego na liście wyników wyszukiwania i kliknąć Assign (Przypisz).

ii. Można też utworzyć nowy rekord informacji na temat materiału testowego poprzez
kliknięcie przycisku New (Nowy) na dole okna dialogowego, wprowadzenie
informacji i kliknięcie Save (Zapisz).
Rekord materiału testowego składa się z tabeli, w której podany jest skład materiału testowego
poprzez zastosowanie powiązanych pól substancji referencyjnych i przedziałów stężeń. Zawiera
także pola, w których podaje się postać materiału testowego oraz szczegółowe informacje na
jego temat.
Informacje na temat materiału testowego należy podawać na dostępnym i istotnym poziomie
szczegółowości; należy jednak podać co najmniej jeden składnik poprzez powiązanie substancji
referencyjnej zawierającej standardowe identyfikatory (WE, CAS i/lub IUPAC).


W przypadku experimental robust study summary (eksperymentalnego pełnego
podsumowania badania) przewiduje się, że istnieją szczegółowe informacje na temat
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składu materiału testowego i są one dostarczone, natomiast dla study summary based on
handbook information (podsumowania badania opartego na informacjach podręcznikowych)
może być dostępnych mniej szczegółowych informacji na temat materiału testowego.


Przy podawaniu wyników dla QSAR study (badania QSAR) materiał testowy powinien
odpowiadać strukturze, dla której dokonano prognozy. Prognozy QSAR są zwykle
wykonywane z odrębnymi strukturami cząsteczkowymi i w związku z tym nie ma
konieczności definiowania przedziału stężeń. W zamian za to rejestrujący może wskazać w
nowym polu Composition / purity: other information (Skład / czystość: inne informacje), że
pojęcie czystości nie dotyczy badania in silico. Dodatkowo w przypadku badań QSAR
przewiduje się powiązanie z materiałem testowym tylko jednej substancji referencyjnej. Ta
substancja referencyjna powinna zawierać zapis SMILES lub InChI, z którym
przeprowadzono prognozę.



Dla read-across target record (rekordu docelowego dla wnioskowania przez analogię) (patrz
rozdział 9.7.3 How to report read-across in IUCLID ((Jak zgłaszać wnioskowanie przez
analogię w IUCLID)), materiał testowy powinien odnosić się do celu uzyskanego w wyniku
podejścia polegającego na wnioskowaniu przez analogię. Materiał(-y) testowany(-e)
eksperymentalnie powinny zostać zidentyfikowane w źródłowym rekordzie podsumowania
badania (analog) lub w rekordach substancji będących członkami kategorii (kategoria).



Dla rekordu odpowiadającego testing proposal (propozycji przeprowadzenia badania)
materiał testowy powinien zostać zidentyfikowany w znanym zakresie.

Należy odnotować wszelkie odchylenia w materiale testowym w stosunku do zarejestrowanej
substancji (np. inna ilość zanieczyszczeń). Ponadto wszelkie możliwe efekty, jakie może mieć
to odchylenie na uzyskane wyniki testów powinny zostać przeanalizowane i zgłoszone w polu
Overall remarks (Uwagi ogólne) w części rekordu badania dotyczącego parametrów
docelowych obejmującej załączniki.
Użyć pola Specific details on test material used for the study (Szczegółowe dane na temat
materiału testowego użytego w badaniu), aby podać wszelkie informacje dotyczące materiału
testowego specyficzne dla badania, takie jak numer serii i obróbka materiału testowego przed
wykonaniem testów.
Podać wszelkie dostępne informacje dotyczące schematu badania, zwierząt testowych,
systemów testowych i innych podtytułów części Materials and methods part (Materiały i
metody).

Wyniki i omówienie
Część Results and discussion (Wyniki i omówienie) należy wypełnić dla wszystkich rekordów
badania dotyczących parametrów docelowych, które odpowiadają (pełnemu) podsumowaniu
badania. Struktura części dotyczącej wyników jest różna zależnie od sekcji parametrów
docelowych; na ogół składa się z jednej lub większej liczby tabel z podsumowaniem wyników,
wraz z polami, w których umieszczono inne obserwacje dotyczące danego parametru
docelowego.
Z zasady należy zawsze wypełniać tabelę wyników; minimum pól wymaganych dla każdej
sekcji można znaleźć w załączniku Omówienie weryfikacji kompletności przeprowadzanej przez
ECHA w odniesieniu do przedłożonej dokumentacji (Overview of the completeness check
performed by ECHA on the submitted dossiers) do niniejszego podręcznika. W przypadku
oznaczenia wyniku w teście należy go podać wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi
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parametrów i warunków testu, takich jak pH i temperatura. Kiedy wykonano test (tj. nie
uchylono wymogów dotyczących wymagania informacyjnego), ale niemożliwe jest określenie
wyniku, należy wyjaśnić ten fakt w polu Remarks on result (Uwagi dotyczące wyniku).

Rysunek 32: Przykład wypełniania tabeli wyników dla łatwopalnych ciał stałych w
sekcji 4.13 – Palność, kiedy wynik został oznaczony w teście

Rysunek 33: Przykład wypełniania tabeli wyników dla łatwopalnych ciał stałych w
sekcji 4.13 – Palność, kiedy niemożliwe jest oznaczenie wyniku w teście

W polu tekstu sformatowanego Any other information on results incl. tables (Wszelkie inne
informacje dotyczące wyników, w tym tabele) podać dodatkowe informacje na temat wyników,
np. poszczególne pomiary poza podanym wynikiem kluczowym, i w stosownych przypadkach
zależność stężenie/reakcja na dawkę.
Wszystkie wyniki badania należy podać w sekcji Results and discussion (Wyniki i
omówienie). Informacje nie powinny zawierać interpretacji uzyskanych wyników ani
analizy do celów klasyfikacji, itd.

Uwagi ogólne, załączniki
W tym polu zamieścić interpretację lub analizę uzyskanych wyników, np. z powodu odchyleń
od wytycznych dotyczących testów, zależności własności substancji od granic stosowalności
metody badania lub innych czynników, które mogły wpłynąć na uzyskane wyniki lub ich jakość.
Podać wyjaśnienie dotyczące argumentacji, z powodu której wyniki badań należy interpretować
w konkretny sposób. Dodatkowe informacje można zamieścić w tabeli Attached background
material (Dołączone materiały dodatkowe).

Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski
Zamieścić podstawowe wnioski z badania pod nagłówkiem Applicant’s summary and conclusion
(Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski). Użyć pola Interpretation of results (Interpretacja
wyników), jeżeli jest dostępne, do określenia, w jaki sposób wszelkie działania zaobserwowane
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w badaniu wiążą się z kryteriami klasyfikacji i oznakowania. Zależnie od sekcji wyjaśnić w jaki
sposób wyniki wpływają na rozprowadzenie materiału testowego w środowisku i organizmie
(np. napięcie powierzchniowe) oraz ich wpływ na ocenę ryzyka. W polu Validity criteria fulfilled
(Kryteria ważności spełnione) podać, czy kryteria ważności (albo jakości/powtarzalności)
zastosowanej metody zostały spełnione zgodnie z zastosowanymi wytycznymi dotyczącymi
testów według OECD i WE; należy pamiętać, że szczegółowe dane umieszczone w rekordzie
danych dotyczących parametrów docelowych powinny stanowić potwierdzenie dla dokonanego
wyboru.

9.7.3.

Jak zgłaszać wnioskowanie przez analogię w IUCLID

Podejście wnioskowania przez analogię sugeruje, że informacje dotyczące parametru
docelowego dla jednej lub większej liczby substancji chemicznych (source (źródło)) są
wykorzystywane do prognozowania informacji dla innej substancji chemicznej (target (cel))
dla tego samego parametru docelowego w przypadku uznania własności tych substancji
chemicznych za zbliżone. Aby wykorzystać wnioskowanie przez analogię do spełnienia danego
wymogu w zakresie informacji, trzeba podać zarówno dane doświadczalne dotyczące
chemikaliów źródłowych, jak i informacje na temat wniosków wyciągniętych na temat
substancji docelowej w oparciu o analogię do chemikaliów źródłowych.
W IUCLID rekordy źródłowe (source records) są na ogół rekordami badania dotyczącymi
parametrów docelowych z zaznaczeniem experimental study (badanie eksperymentalne) dla
Type of information (rodzaju informacji). Trzeba je dostarczyć w postaci bezpośredniego
powiązania ze zbiorem danych o substancji (podejście oparte na analogach) lub w ramach
zbioru danych dla członków kategorii (podejście oparte na kategorii). Rekordy badania
dotyczące parametrów docelowych określone przez pole Type of information (rodzaj
informacji) jako read-across based on grouping of substances (category approach)
(wnioskowanie przez analogię oparte na grupowaniu substancji (podejście oparte na kategorii)
lub read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) (wnioskowanie
przez analogię na podstawie substancji wspomagających (analogów strukturalnych lub
zamienników)) są uznawane za docelowe rekordy (target regords). Docelowe rekordy
dokumentują efekty wnioskowania przez analogię do substancji źródłowych (podejście oparte
na analogach) lub grupy chemicznej (podejście oparte na kategorii).
Dokumentacja IUCLID oparta na podejściu polegającym na wnioskowaniu przez analogię musi
zawierać zarówno informacje docelowe, jak i źródłowe 16. Poniżej znajdują się instrukcje
dotyczące zgłaszania wnioskowania przez analogię w oparciu o kategorie lub analogi, oraz
uzupełniania rekordów docelowych dotyczących wnioskowania przez analogię.
Read-across based on grouping of substances (category approach) (wnioskowanie przez
analogię oparte na grupowaniu substancji (podejście oparte na kategorii)


Dane docelowe: Należy wskazać każdy rekord badania parametru docelowego powiązany z
zarejestrowaną substancją, który dokumentuje wnioski wyciągnięte na temat
zarejestrowanej substancji przez analogię do danej kategorii, przy czym Type of
information (rodzaj informacji) należy ustawić na read-across based on grouping of
substances (category approach) (wnioskowanie przez analogię oparte na grupowaniu

Z uwagi na to, że raportowanie wnioskowania przez analogię w IUCLID 5 nie odzwierciedlało ściśle podejścia opartego na analogach lub
kategorii, a wnioskowanie w oparciu o analogi zgłaszano do tej pory jako kombinację informacji źródłowych i docelowych w tym samym rekordzie,
istniejące rekordy oparte na wnioskowaniu przez analogię są przenoszone do IUCLID 6 ze wskazaniem w polu Type of information (Rodzaj
informacji), że dana wartość została przeniesiona z poprzedniej wersji IUCLID. W związku z tym przeniesione rekordy dla wnioskowania przez
analogię będą weryfikowane zgodnie z ogólnymi zasadami weryfikacji kompletności dla rekordów badania dotyczących parametrów docelowych i
nie będą wymagały wyżej opisanego podejścia „źródło-cel”. Zaleca się jednak, aby dla zachowania przejrzystości i spójności jak najszybciej
dostosować raportowanie wnioskowania w oparciu o analogię do nowego podejścia.
16
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substancji) (podejście oparte na kategorii). Więcej szczegółowych instrukcji na temat
uzupełniania rekordu badania parametru docelowego znajduje się poniżej.
Dane źródłowe: Aby podać informacje źródłowe na potrzeby wnioskowania przez analogię,
należy uwzględnić co najmniej jeden obiekt kategorii w dokumentacji i dopilnować, aby
wszystkie zgłoszone obiekty kategorii były kompletne:
i.

Podać informacje dotyczące hipotezy na temat kategorii, dziedziny stosowalności
oraz uzasadnienia kategorii w polu Category rationale (Uzasadnienie kategorii) lub
dołączyć w tabeli Reports (Raporty).

ii. Powiązać Category members (członków kategorii), czyli zbiory danych o
substancjach należących do kategorii chemicznej będącej podstawą wnioskowania
przez analogię, z danym obiektem kategorii. Zbiory danych o substancjach
będących członkami kategorii, które nie są objęte zakresem rejestracji, powinny
zawierać co najmniej wszystkie istotne informacje na temat identyfikacji
substancji oraz dane na temat właściwości/parametrów docelowych, które
uzasadniają podejście oparte na kategorii.
iii. Ponadto, należy podać Category documents (wykaz dokumentów dla kategorii),
które zostały wykorzystane do wnioskowania przez analogię.

Read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate) (wnioskowanie
przez analogię na podstawie substancji wspomagających (analogów strukturalnych lub
zamienników)




Dane docelowe: Należy wskazać każdy rekord badania parametru docelowego, który
dokumentuje wnioski wyciągnięte na temat zarejestrowanej substancji w oparciu o daną
substancję analogiczną, przy czym Type of information (rodzaj informacji) należy ustawić
na read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate)
(wnioskowanie przez analogię na podstawie substancji wspomagających (analogów
strukturalnych lub zamienników)).. Więcej szczegółowych instrukcji na temat uzupełniania
rekordu badania parametru docelowego znajduje się poniżej.
Dane źródłowe: Dla każdego takiego rekordu badania parametru docelowego należy w tej
samej sekcji IUCLID umieścić co najmniej jeden rekord źródłowy. Źródłowy rekord badania
parametru docelowego (ESR) powinien obejmować (pełne) podsumowanie badania
dotyczące badania eksperymentalnego danej substancji źródłowej. Rekord ten należy
uzupełnić tak samo, jak każdy inny ESR dokumentujący badanie eksperymentalne, i
podlega on pełnej weryfikacji kompletności. Rekordy badania parametrów docelowych
wykorzystywane jako dokumentacja źródłowa do wnioskowania przez analogię powinny
dotyczyć wiarygodnych badań (1 lub 2), stąd parametr „Adequacy of study”
(Odpowiedniość badania) należy ustawić na „key study” („badanie kluczowe”); w
wyjątkowych przypadkach można ustawić „weight of evidence” („ciężar dowodu”), o ile jest
to uzasadnione.


Rekordy docelowe do wnioskowania przez analogię
Rekordy docelowe dotyczące badania parametrów docelowych podlegają ograniczonej
weryfikacji kompletności, ponieważ umieszczenie w rekordzie docelowym informacji
dotyczących badania eksperymentalnego, takich jak wytyczne lub rzetelność, nie jest
znaczące. Tabela 6 ilustruje przykład uzupełnienia rekordu docelowego na potrzeby
wnioskowania przez analogię do substancji wspomagającej. Rekordy docelowe wypełnia się w
następujący sposób:
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Dane administracyjne:







Endpoint (Parametr docelowy): Wskazuje odpowiedni parametr docelowy; zasadniczo jest
taki sam, jak w badaniach źródłowych
Adequacy of study (Stosowność badania): Wskazuje stosowność badania, zgodnie z tym,
jak informacje docelowe będą wykorzystywane do spełnienia wymagań w zakresie
informacji w dokumentacji rejestracyjnej. Należy pamiętać, że jeżeli rekord docelowy
badania parametru docelowego w ramach wnioskowania przez analogię zostanie oznaczony
jako supporting study (badanie uzupełniające), other information (inne informacje) lub
disregarded study (badanie pominięte), to taki rekord nie będzie użyty do spełnienia
wymogu w zakresie informacji, a jedynie dostarczy informacji dodatkowych do głównego
zbioru danych.
Justification for type of information (Uzasadnienie dla rodzaju informacji): Należy tu podać
uzasadnienie wnioskowania przez analogię odpowiednie dla danego parametru docelowego.
Dla wnioskowania przez analogię z substancji wspomagającej można wstawić szablon
tekstowy, który może zostać dalej przystosowany i rozszerzony, stosownie do potrzeb, w
celu podania niezbędnego uzasadnienia dla konkretnej hipotezy wnioskowania przez
analogię. Dla wnioskowania przez analogię opartego na kategorii to pole powinno zawierać
zalecenia specyficzne dla parametru docelowego, natomiast uzasadnienie kategorii należy
umieścić w obiekcie kategorii. W przypadku wnioskowania przez analogię opartego na
kategorii: jeżeli dokumentacja zawiera wiele obiektów kategorii, warto podać nazwę
kategorii wykorzystanej w danym wnioskowaniu.
Cross-reference (Odsyłacz): Pole to dotyczy tylko wnioskowania w oparciu o substancje
analogiczne; należy tu wstawić odsyłacz do rekordów badania parametru docelowego w tej
samej sekcji IUCLID, w której znajdują się badania źródłowe do wnioskowania przez
analogię.

Materiały i metody:


Test material information (Informacje dotyczące materiału testowego): Należy tu określić
materiał, który stanowi target (cel) wnioskowania przez analogię. Chociaż informacje na
temat materiału badawczego w rekordzie docelowym na potrzeby wnioskowania przez
analogię z reguły dotyczą substancji objętej zakresem rejestracji, wyraźne określenie
materiału docelowego do wnioskowania przez analogię jest istotne z następujących
względów:
i.

Ponieważ substancja zarejestrowana często obejmuje większy zakres stężeń niż
dany materiał badawczy, a rejestracja może dotyczyć kilku profili czystości,
konieczne jest określenie zakładanego składu materiału docelowego do
wnioskowania przez analogię, tak aby można było ocenić jego istotność względem
substancji zarejestrowanej.

ii. Wnioskowanie przez analogię może także dotyczyć dwóch różnych postaci
materiału testowego. W takim przypadku należy jasno określić postać materiału
docelowego do wnioskowania przez analogię.
iii. W przypadku substancji wieloskładnikowych lub substancji UVCB (substancje o
nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały
biologiczne) materiał docelowy może także dotyczyć (grupy) składników takiej
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substancji, w zależności od podejścia przyjętego przez rejestrującego do
spełnienia danego wymogu w zakresie informacji.
iv. Wnioskowanie przez analogię można zastosować do generowania wyników
dotyczących substancji innej niż substancja zarejestrowana (np. do produktu
przemiany substancji), co jest istotne dla oceny bezpieczeństwa.

Wyniki i omówienie:






Każda sekcja IUCLID ma swoją własną strukturę do podawania wyników badań. Należy
wypełnić tabelę wyników rekordu docelowego do wnioskowania przez analogię, podając
wszystkie istotne informacje na temat wyniku wygenerowane za pomocą wnioskowania
przez analogię.
Wyniki w rekordzie docelowym mogą być takie same, jak w źródłowym rekordzie badania
parametru docelowego, jeżeli wnioskowanie przez analogię jest całkowicie wzajemnie
jednoznaczne. Mogą jednak występować różnice między substancją źródłową a docelową,
które mają wpływ na wynik liczbowy (np. różne masy cząsteczkowe). W przypadku
kategorii chemicznych prognozowana właściwość może nie być stała w danej grupie
chemicznej, tylko podążać za tendencją. Dlatego ważne jest, aby wynik podany w
docelowym rekordzie badania dotyczącym parametru docelowego odpowiadał wartości
oszacowanej dla substancji docelowej z wnioskowania przez analogię po dokonaniu
odpowiednich korekt.
W rekordzie docelowym podaje się tylko wyniki wygenerowane poprzez wnioskowanie przez
analogię. Źródłowy rekord badania parametru docelowego może również zawierać wyniki,
które nie są wykorzystywane do wnioskowania przez analogię; takie wyniki nie powinny się
znajdować w rekordzie docelowym.

Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski (opcjonalnie, ale zalecane)





Pod tym nagłówkiem przedstawia się najważniejsze wnioski z danego podejścia.
Informacje powinny odzwierciedlać materiał źródłowy; wskazywać, jak oszacowane skutki
mają się do kryteriów klasyfikacji i oznakowania dla materiału docelowego, jeżeli jest to
dostępne w danej sekcji, i wyjaśniać, czy wyniki mają wpływ na rozmieszczenie materiału
docelowego w środowisku i w organizmie człowieka.
W polu Executive summary (Streszczenie) można krótko podsumować uzasadnienie
podejścia opartego na wnioskowaniu przez analogię oraz stosowalności wyniku (zob.
przykład w tabeli 6).

W tabeli 4 zaznaczono istotne elementy rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych
dla źródła wnioskowania przez analogię i rekordów docelowych. Rozdziały i pola obowiązkowe
zaznaczono pogrubioną czcionką; nawiasy oznaczają informacje, których podanie może być
przydatne, w zależności od danego przypadku.
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Istotne elementy rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych
dla źródła wnioskowania przez analogię i rekordów docelowych

Rekord badania dot. parametrów
docelowych

Rekord
źródłowy

Rekord
docelowy

Dane administracyjne

X

X

Parametr docelowy

X

X

Rodzaj informacji

X

X

Stosowność badania

X

X

Pełne podsumowanie badania
Stosowane do klasyfikacji
Stosowane do SDS

X

X

Okres badania

X

Rzetelność

X

Uzasadnienie rzetelności z uwzględnieniem
braków

X

Uchylenie wymogów dotyczących danych
Uzasadnienie uchylenia wymogów dotyczących
danych
Uzasadnienie dla rodzaju informacji

(X)

X

Dołączone uzasadnienie

(X)

X

Odsyłacz

X (tylko analog)

ii

Źródło danych

X

iii

Materiały i metody

X

iv

Materiały testowe

X

X

v

Wynik i omówienie

X

X

vi

Uwagi ogólne, załączniki

X

(X)

vii

Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski

x

x

Więcej informacji na temat podejścia polegającego na wnioskowaniu przez analogię:


Read-across Assessment Framework (Podstawy oceny do wnioskowania przez analogię)
(https://echa.europa.eu/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-onanimals/grouping-of-substances-and-read-across)



Dokument zawierający wytyczne: QSARs and grouping of chemicals (QSAR i grupowanie
substancji chemicznych); rozdział R.6 wytycznych REACH na temat wymagań
informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego (REACH Guidance on information
requirements and chemical safety assessment) (https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment)



Poradniki praktyczne (http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides)
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Jak zgłaszać propozycje przeprowadzenia badań w IUCLID

W przypadku badań wymaganych na podstawie załączników IX i X do rozporządzenia REACH
istnieje konieczność złożenia propozycji przeprowadzenia badań, jeśli nie są dostępne ważne
wyniki badań. Propozycję przeprowadzenia badań należy zaznaczyć poprzez ustawienie w polu
Type of information (Rodzaj informacji) opcji experimental study planned (zaplanowane
badanie eksperymentalne) lub experimental study planned (based on read-across)
(zaplanowane badanie eksperymentalne (oparte na podejściu przekrojowym)) oraz wypełnić w
następujący sposób:
Standardowa propozycja przeprowadzenia badań, gdzie badanie ma być przeprowadzone na
materiale testowym odpowiadającym zarejestrowanej substancji








Endpoint (Parametr docelowy): Wskazać parametr docelowy, którego ma dotyczyć
proponowane badanie.
Justification for type of information (Uzasadnienie dla rodzaju informacji): Wybrać wartość
odpowiadającą zaplanowanemu badaniu eksperymentalnemu (experimental study
planned).
Jeżeli proponowane badanie dotyczy kręgowców, należy przejść do pola Justification for
type of information (Uzasadnienie dla rodzaju informacji), załadować odpowiedni szablon
tekstowy i podać w punktach przyczyny, dla których do spełnienia danego wymogu w
zakresie informacji nie można zastosować możliwości adaptacji przewidzianych w
rozporządzeniu REACH i konieczne są badania na zwierzętach. Informacje te będą zawsze
publikowanie na stronie internetowej ECHA i powiązane z konsultacjami ze stronami
trzecimi na temat propozycji przeprowadzenia badań.
Należy podać informacje na temat Guideline (wytycznych) iTest material (materiału
badawczego) do proponowanych badań, jak opisano w rozdziale 9.7.2.
Oprócz tego, dla propozycji przeprowadzenia badań dotyczących sekcji 7.8.1 i 7.8.2 należy,
odpowiednio, wypełnić pola Justification for study design (Uzasadnienie schematu badania)
i Species (gatunek).

Propozycja przeprowadzenia badań oparta na wnioskowaniu przez analogię, gdzie badanie ma
dotyczyć substancji innej niż zarejestrowana, która ma służyć jako substancja źródłowa do
wnioskowania przez analogię na temat substancji zarejestrowanej








Endpoint (Parametr docelowy): Wskazać parametr docelowy, którego ma dotyczyć
proponowane badanie.
Justification for type of information (Uzasadnienie dla rodzaju informacji): Wybrać wartość
odpowiadającą experimental study planned (based on read-across) (zaplanowanemu
badaniu eksperymentalnemu (opartemu na wnioskowaniu przez analogię)).
W polu Justification for type of information (Uzasadnienie dla rodzaju informacji) załadować
dostępny szablon tekstowy i podać specyficzne dla parametru docelowego uzasadnienie dla
wnioskowania przez analogię (zob. również rozdział 9.7.3 zawierający odniesienia do
dalszych informacji na temat zastosowania wnioskowania przez analogię do spełnienia
wymagań w zakresie informacji).
Należy podać informacje na temat Guideline (wytycznych) i Test material (materiału
badawczego) do proponowanych badań, jak opisano w rozdziale 9.7.2.
Oprócz tego, dla propozycji przeprowadzenia badań dotyczących sekcji 7.8.1 i 7.8.2 należy,
odpowiednio, wypełnić pola Justification for study design (Uzasadnienie schematu badania)
i Species (gatunek).
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Jeżeli substancja, której dotyczy propozycja przeprowadzenia badań, podlega rejestracji na
podstawie REACH, w odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej należy uwzględnić
standardową propozycję przeprowadzenia badań zgodnie z instrukcjami powyżej.

Należy pamiętać, że jeżeli otrzymali Państwo decyzję ECHA nakładającą obowiązek wykonania
badań dla co najmniej jednego parametru docelowego, a muszą Państwo dokonać aktualizacji
dokumentacji rejestracyjnej, nie dysponując jeszcze wszystkimi informacjami wymaganymi na
podstawie takiej decyzji, to dla trwających nadal badań nie należy składać propozycji
przeprowadzenia badań. Zamiast tego, należy zrobić, co następuje: Dla każdego wymaganego
parametru docelowego, dla którego nie są jeszcze dostępne dane z badań, w odpowiedniej
sekcji IUCLID należy utworzyć rekord badania parametru docelowego, wybierając odpowiednią
opcję w polu Endpoint (parametr docelowy) i zaznaczyć opcję other justification (inne
uzasadnienie) w polu Data waiving (Uchylenie wymogów dotyczących danych). Zaznaczyć
okienko other: (inne) w polu Justification for data waiving (Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych) i wpisać następujący tekst w polu tekstowym: "This information will be
submitted later based on ECHA decision number TPE/CCH-D-xxxxxxxxxx-xx-xx" ("Dane te
zostaną przedłożone później na podstawie decyzji ECHA nr TPE/CCH-D-xxxxxxxxxx-xx-xx"),
podając odpowiedni numer decyzji.

9.7.5.

Przykłady wypełniania rekordów badania dotyczących parametrów
docelowych

W tym rozdziale znajdują się przykłady dokumentowania w IUCLID różnych sposobów
podejścia do spełniania wymagań informacyjnych, tj. określenie istotnych pól i rodzaju
uzupełnianych informacji. Informacje dotyczące różnych sposobów podejścia i ich
wykorzystania do spełnienia wymagań informacyjnych znajdują się w następujących
dokumentach:


Guidance on information requirements and chemical safety assessment (Poradnik
dotyczący wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego):
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-andchemical-safety-assessment)



Poradniki praktyczne: http://echa.europa.eu/web/guest/practical-guides
Przykłady mają na celu zilustrowanie, w jaki sposób wykorzystać strukturę IUCLID do
raportowania pewnych rodzajów informacji. Ich treść nie jest wyczerpująca i nie
stanowią one wskazówek dotyczących zastosowania różnych sposobów podejścia do
spełniania wymagań informacyjnych z zachowaniem zgodności z wytycznymi. Poniższe
pola stanowią minimum informacji oczekiwanych przy wprowadzaniu informacji do
IUCLID; należy podać wszystkie dostępne informacje istotne dla interpretacji wyników.

Kluczowe badanie (Key study)
W celu przygotowania rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych odpowiadającego
kluczowemu badaniu należy umieścić w odpowiednich polach IUCLID szczegółowe informacje
dotyczące zastosowanej metodyki, materiałów testowych, wyników badania i wniosków.
Przedstawiono przykład zgłaszania kluczowego badania dla sekcji 4.7 – Partition coefficient
(Współczynnik podziału). Poniższe pola stanowią minimum informacji oczekiwanych przy
opracowywaniu rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych odpowiadającego
kluczowemu badaniu; należy podać wszystkie dostępne informacje istotne dla interpretacji
wyników.
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Rekord kluczowego badania w sekcji 4.7 – Współczynnik podziału

Dane administracyjne
Parametr docelowy

współczynnik podziału

Rodzaj informacji

badanie eksperymentalne

Stosowność badania

kluczowe badanie

Pełne podsumowanie badania

<zweryfikowane>

Rzetelność

1 (rzetelne bez zastrzeżeń)

Uzasadnienie rzetelności z
uwzględnieniem braków

badanie według wytycznych

Źródło danych
Odnośnik

<Link do rekordu z odnośnikiem literaturowym.>

Dostęp do danych

przedkładający dane jest ich właścicielem

Materiały i metody
Wytyczne dotyczące badań

Metoda A.8 wg UE (Współczynnik podziału – metoda wytrząsania w kolbie (Shake
Flask Method))

Inne zapewnienie jakości

ISO/IEC 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories) (Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i
wzorcujących)

Rodzaj metody

metoda wytrząsania w kolbie

Rodzaj współczynnika podziału

oktanol/woda

Informacje dotyczące materiału
testowego

[Przykładowa substancja jest substancją jednoskładnikową, testowaną na
reprezentatywnej próbce.]
<Link do rekordu materiału testowego:>
-Skład: Składnik; <link do substancji referencyjnej opisującej materiał testowy przy
użyciu standardowych identyfikatorów (WE/CAS/nazwa chemiczna)>; Stężenie
ok.98,5% (w/w)
-Postać materiału testowego: ciało stałe: płatki

Szczegółowe dane na temat
materiału testowego użytego w
badaniu

- Nr serii: xxxx
- Warunki przechowywania: xxxx

Metoda analityczna

wysokosprawna chromatografia cieczowa

Wyniki i omówienie
Kluczowy wynik

<zweryfikowane>

Rodzaj

log Pow

Współczynnik podziału

3,3

Temp.

20,0C

pH

7,0

Wszelkie inne informacje dotyczące
wyników, w tym tabele

TABELA WYNIKÓW:
- Stężenia, faza 1
- Stężenia, faza 2
- Obliczone współczynniki podziału P (średnia + SD)

Uwagi ogólne, załączniki
Uwagi ogólne

Test przeprowadzono zgodnie z wytycznymi, bez odchyleń. Materiał testowy jest
reprezentacyjny dla zarejestrowanej substancji i nie występują istotne różnice w
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profilu czystości.

Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski
Wniosek

Współczynnik podziału (log Pow) materiału testowego określono na 3,3 w temp. 20˚C
i pH 7.

Streszczenie

Współczynnik podziału oznaczono przy użyciu metody wytrząsania w kolbie według
wytycznych UE dotyczących testów A.8 i z wykorzystaniem HPLC jako metody
analitycznej. Współczynnik podziału oznaczano trzykrotnie, w temp. 20˚C i przy pH 7,
uzyskując średnią wartość (log Pow) wynoszącą 3,3 i odchylenie standardowe 0,1.
<Dołączyć dodatkowo wszelkie znane konsekwencje dla badań ENV/HH>

Waga dowodów
Stosując podejście polegające na wadze dowodów (weight of evidence) należy dostarczyć co
najmniej dwa oddzielne rekordy badania dotyczące parametrów docelowych (REACH Załącznik
XI, 1.2). W polu Justification of type of information (Uzasadnienie rodzaju informacji) można
zamieścić wyjaśnienie, w jaki sposób informacje w danym rekordzie danych dotyczących
parametrów docelowych wpływają na wagę dowodów. Dodatkowo można utworzyć
podsumowanie parametru docelowego (patrz rozdział 9.7.6) w celu oceniającego
podsumowania wszystkich informacji dostarczonych w różnych rekordach badania dotyczących
parametrów docelowych oraz uzasadnienie dla stosowania tych dowodów zamiast
standardowych testów w polu Description of key information (Opis kluczowych informacji).
Podsumowanie parametru docelowego powinno łączyć wszystkie rekordy badania dotyczące
punktów docelowych wpływające na wagę dowodów.
Poniżej przedstawiono przykład dwóch różnych rekordów wagi dowodów dla sekcji 4.7 –
Partition coefficient (Współczynnik podziału). Tak jak powyżej, oznaczone poniżej pola
stanowią minimum informacji oczekiwanych przy wprowadzaniu rekordów wagi dowodów;
należy podać wszystkie dostępne informacje istotne dla interpretacji wyników.

Tabela 6:

Rekord wagi dowodów nr 1 w sekcji 4.7 – Współczynnik podziału: (Q)SAR

Dane administracyjne
Parametr docelowy

współczynnik podziału

Rodzaj informacji

(Q)SAR

Stosowność badania

waga dowodów

Rzetelność

2 (rzetelne z zastrzeżeniami)

Uzasadnienie rzetelności z
uwzględnieniem braków

wyniki uzyskane z ważnego modelu (Q)SAR i mieszczące się w jego dziedzinie
stosowalności, z odpowiednią i rzetelną dokumentacją/uzasadnieniem

Uzasadnienie dla rodzaju informacji

1. OPROGRAMOWANIE:
2. MODEL (w tym numer wersji):
3. SMILES LUB INNE IDENTYFIKATORY STOSOWANE JAKO WEJŚCIOWE DLA MODELU:
4. WAŻNOŚĆ NAUKOWA MODELU (Q)SAR:
5. DZIEDZINA STOSOWALNOŚCI:
6. ODPOWIEDNIOŚĆ WYNIKU:
Ten rekord badania dotyczący parametrów docelowych stanowi element sposobu
podejścia polegającego na wadze dowodów, obejmującego QSAR (to badanie) i
wnioskowanie przez analogię. Obydwa źródła danych są zgodne pod względem
szacowanej wartości log Pow i są wystarczające do spełnienia wymagań
informacyjnych, co wyjaśniono dodatkowo w dostarczonym podsumowaniu
parametru docelowego.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Dołączone uzasadnienie

Data wydania: maj 2017 r.

<Dołączony QMRF>

Źródło danych
Odnośnik

<Link do rekordu z odnośnikiem literaturowym.>

Dostęp do danych

przedkładający dane jest ich właścicielem

Materiały i metody
Zasady metody, jeżeli inne niż
wytyczne

<szczegółowe dane/odnośniki dla modelu (Q)SAR>

Informacje dotyczące materiału
testowego

[Przykładowa substancja jest substancją jednoskładnikową; prognozy dokonano na
składniku.]
<Link do rekordu materiału testowego>:
-Skład: Składnik; <powiązanie z substancją referencyjną o strukturze stosowanej jako
wejściowa dla prognozy; włączyć standardowe identyfikatory (WE/CAS/nazwa
chemiczna) i zapis SMILES lub InChI.>
- Skład / czystość: inne informacje: nie dotyczy badania in silico

Wyniki i omówienie
Kluczowy wynik

<zweryfikowane>

Rodzaj

log Pow

Współczynnik podziału

3,0

Temp.

Podać wartość, jeżeli jest znana. W przeciwnym razie pozostawić pole puste i w polu
Remarks (Uwagi) dotyczącym wyników z tego samego wiersza tabeli podać, że
wartość temperatury nie jest określana przez model QSAR.>

pH

Podać wartość, jeżeli jest znana. W przeciwnym razie pozostawić pole puste i w polu
Remarks (Uwagi) dotyczącym wyników z tego samego wiersza tabeli podać, że
wartość pH nie jest określana przez model QSAR.>

Wszelkie inne informacje dotyczące
wyników, w tym tabele

<W przypadku stosowania QSAR dla substancji wieloskładnikowych i substancji UVCB
przedstawić szczegółową analizę wartości szacowanych prowadzących do wyniku>.

Uwagi ogólne, załączniki
Uwagi ogólne

Model (Q)SAR jest ważnym modelem dla tego parametru docelowego i został
wykorzystany w swojej dziedzinie stosowalności. Substancja stosowana do prognozy
jest reprezentatywna dla substancji zarejestrowanej.

Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski
Wniosek

Współczynnik podziału (log Pow) materiału testowego określono na 3,0.

Streszczenie

Współczynnik podziału oszacowano z wykorzystaniem modelu X (Q)SAR. Jest to ważny
model dla tej substancji, który mieści się w jej dziedzinie stosowalności, co wyjaśniono
w załączonych raportach. Współczynnik podziału oszacowano na 3,0.

Tabela 7:

Rekord wagi dowodów nr 2 w sekcji 4.7 – Współczynnik podziału:
docelowy rekord dla wnioskowania przez analogię na podstawie
substancji wspomagającej

Dane administracyjne
Parametr docelowy

współczynnik podziału

Rodzaj informacji

read-across from supporting substance (structural analogue or surrogate)
(wnioskowanie przez analogię na podstawie substancji wspomagających (analogów
strukturalnych lub zamienników)

Stosowność badania

waga dowodów

Uzasadnienie dla rodzaju informacji

1. HIPOTEZA DLA PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALOGACH
2. ŹRÓDŁOWE I DOCELOWE SUBSTANCJE CHEMICZNE
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3. UZASADNIENIE DLA PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALOGACH
Ten rekord badania dotyczący parametrów docelowych stanowi element podejścia
polegającego na wadze dowodów, obejmującego wnioskowanie przez analogię (to
badanie) i prognozę QSAR. Obydwa źródła danych są zgodne pod względem
szacowanej wartości log Pow i są wystarczające do spełnienia wymagań
informacyjnych, co wyjaśniono dodatkowo w dostarczonym podsumowaniu
parametru docelowego.
Odsyłacz

<Powiązanie z sekcją 4.7 rekordu badania dotyczącego parametrów docelowych
zawierającego badanie źródłowe; podać przyczynę/cel powiązania jako źródło
wnioskowania przez analogię>

Materiały i metody
Informacje dotyczące materiału
testowego

[Przykładowa substancja jest substancją jednoskładnikową; cel wnioskowania przez
analogię jest składnikiem.]
<Link do rekordu materiału testowego>:
-Skład: Składnik; <powiązanie z substancją referencyjną odpowiadającą celowi
wnioskowania przez analogię; włączyć standardowe identyfikatory (WE/CAS/nazwa
chemiczna).>
-<podać dodatkowe informacje na temat materiału docelowego dla wnioskowania
przez analogię, takie jak postać i stężenie, stosowanie do potrzeb.>

Wyniki i omówienie
Kluczowy wynik

<zweryfikowane>

Rodzaj

log Pow

Współczynnik podziału

2,8

Temp.

20,0C

pH

7,0

Uwagi ogólne, załączniki
Uwagi ogólne

<stosownie do potrzeb>

Podsumowanie wnioskodawcy i wnioski
Wnioski

Współczynnik podziału (log Pow) składnika wskazanego w informacji na temat
materiału testowego oszacowano na 2,8 w temp. 20˚C i przy pH 7.

Streszczenie

Współczynnik podziału oszacowano na 2,8 w temp. 20˚C i przy pH 7 na podstawie
współczynnika podziału ze źródłowego badania X. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu dla
rodzaju informacji, mało prawdopodobne jest, aby różnice w strukturze cząsteczkowej
między materiałem docelowym a źródłowym doprowadziły do różnic współczynnika
podziału większych niż typowy błąd eksperymentalny metody badawczej.

Uchylenie wymogów dotyczących danych
Należy pamiętać, że rekordy dla uchylenia wymogów dotyczących danych nie powinny
zawierać informacji na temat wyników badania; wszelkie informacje pomocnicze na temat
uchylenia wymogów dotyczących danych należy przedstawić w osobnych rekordach danych
dotyczących parametrów docelowych i wskazać poprzez odpowiedni wybór w polu Adequacy of
study (Stosowność badania).
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Tabela 8:

Data wydania: maj 2017 r.

Uchylenie wymogów dotyczących danych w sekcji 4.13 – Palność, w
oparciu o badanie niewykonalne z przyczyn technicznych ze względu na
to, że substancja jest cieczą

Dane administracyjne
Parametr docelowy

łatwopalne ciała stałe

Uchylenie wymogów dotyczących
danych

badanie niewykonalne ze względów technicznych

Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych

badania nie trzeba wykonywać, ponieważ substancja jest cieczą

Odsyłacz

<Powiązanie z rekordem składu w sekcji 1.2 opisującym zarejestrowaną substancję
jako ciecz. Powiązanie z rekordem badania dotyczącym parametrów docelowych w
sekcji 4.11 (kluczowe badanie lub rekordy wagi dowodów) pod względem wyników
dotyczących temperatury zapłonu - odpowiedni parametr docelowy dla cieczy.>

Tabela 9:

Uchylenie wymogów dotyczących danych w sekcji 5.1.2 – Hydroliza, w
oparciu o badanie niewykonalne z przyczyn technicznych ze względu na
wysoką nierozpuszczalność w wodzie

Dane administracyjne
Parametr docelowy

hydroliza

Uchylenie wymogów dotyczących
danych

badanie niewykonalne ze względów technicznych

Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych

badania nie trzeba wykonywać, ponieważ substancja jest wysoce nierozpuszczalna w
wodzie

Odsyłacz

<Powiązanie z rekordem badania dotyczącym parametrów docelowych w sekcji 4.8
(kluczowe badanie lub rekordy wagi dowodów) wykazującym niską rozpuszczalność w
wodzie.>

Tabela 10: Uchylenie wymogów dotyczących danych w sekcji 7.3.1 - Działanie
drażniące/żrące na skórę, w oparciu o fakt, że badanie in vitro nie jest
konieczne z przyczyn naukowych z powodu dostępności wyników z
badania in vivo Ma zastosowanie, jeżeli przeprowadzono badanie in vivo
zgodnie z załącznikiem VIII przed wprowadzeniem poprawki do
załączników REACH, która określa badanie in vitro jako standardowe
wymaganie informacyjne we wszystkich załącznikach
Dane administracyjne
Parametr docelowy

działanie drażniące na skórę: in vitro / ex vivo

Uchylenie wymogów dotyczących
danych

study scientifically not necessary / other information available) (badanie niekonieczne
pod względem naukowym / dostępne inne informacje)

Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych

badanie in vitro dotyczące działania drażniącego na skórę nie jest konieczne ze
względu na dostępność odpowiednich danych z badania in vivo dotyczącego działania
drażniącego na skórę

Odsyłacz

<Powiązanie z rekordem badania dotyczącym parametrów docelowych w sekcji 7.3.1
(kluczowe badanie lub rekordy wagi dowodów) dla działania drażniącego na skórę in
vivo.>
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Tabela 11: Uchylenie wymogów dotyczących danych w sekcji 7.3.2 - Działanie
drażniące na oczy w oparciu o fakt, że badanie nie jest konieczne z
przyczyn naukowych z powodu istniejącej klasyfikacji
Dane administracyjne
Parametr docelowy

działanie drażniące na oczy: in vitro / ex vivo

Uchylenie wymogów dotyczących
danych

study scientifically not necessary / other information available) (badanie niekonieczne
pod względem naukowym / dostępne inne informacje)

Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych

badania nie trzeba wykonywać, ponieważ substancja jest klasyfikowana jako
działająca drażniąco na oczy z ryzykiem poważnego uszkodzenia oczu

Odsyłacz

<Powiązanie z rekordem GHS w sekcji 2.1 zawierającym odpowiednią klasyfikację.>

Tabela 12: Uchylenie wymogów dotyczących danych w sekcji 7.8.1 -Toksyczny wpływ
na rozrodczość w oparciu o fakt, że badanie nie jest konieczne z uwagi na
to, że badanie toksyczności dawki wielokrotnej trwające 28 lub 90 dni
wskazuje na brak szkodliwych działań na narządy lub tkanki układu
rozrodczego. Dotyczy wyłącznie informacji wymaganych w załączniku IX
Dane administracyjne
Parametr docelowy

rozszerzony toksyczny wpływ na rozrodczość dla jednego pokolenia - podstawowy
schemat testów (Kohorty...)

Uchylenie wymogów dotyczących
danych

study scientifically not necessary / other information available) (badanie niekonieczne
pod względem naukowym / dostępne inne informacje)

Uzasadnienie uchylenia wymogów
dotyczących danych

inne: „badania nie trzeba wykonywać, ponieważ wyniki z badania trwającego 28/90
dni wskazują na brak szkodliwych działań na narządy i tkanki w układzie rozrodczym”
[tekst dowolny wpisywany przez rejestrującego]

Odsyłacz

<Powiązanie z rekordem badania dotyczącym parametrów docelowych w sekcji 7.5.X
dotyczącej toksyczności dawki wielokrotnej wykazującym brak oddziaływania na
narządy i tkanki w układzie rozrodczym.>

Propozycja przeprowadzenia badań
W przypadku badań wymaganych na podstawie załączników IX i X do rozporządzenia REACH
istnieje konieczność złożenia propozycji przeprowadzenia badań, jeśli nie są dostępne ważne
wyniki badań. W niektórych przypadkach konieczność złożenia propozycji przeprowadzenia
badań może być także spowodowana wynikami testów wykonywanych dla mniejszego
przedziału wielkości obrotu. Oznaczone poniżej pola stanowią minimum informacji niezbędnych
do złożenia propozycji przeprowadzenia badań; w odpowiednich polach należy podać wszelkie
dodatkowe informacje istotne dla poparcia propozycji przeprowadzenia badań. Dla propozycji
przeprowadzenia badań w sekcjach 7.8.1 i 7.8.2 wymagane są dodatkowe informacje
dotyczące schematu badania i gatunku (patrz poniższy przykład).

Tabela 13: Propozycja przeprowadzenia badań w sekcji 7.8.2 – Toksyczny wpływ na
rozwój
Dane administracyjne
Parametr docelowy

toksyczny wpływ na rozwój

Rodzaj informacji

planowane badanie eksperymentalne

Uzasadnienie dla rodzaju informacji

<Dodać zalecenia uzasadniające konieczność przeprowadzenia tego testu i braku
możliwości adaptacji w celu wygenerowania potrzebnych informacji.
Należy pamiętać, że informacje te zostaną upublicznione na stronie internetowej
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ECHA.

Materiały i metody
Wytyczne dotyczące badań

UE metoda B.31 (Badanie toksycznego wpływu na rozwój w okresie prenatalnym)

Informacje dotyczące materiału
testowego

<Jak najlepiej zidentyfikować materiał testowy, który ma być użyty w teście.>

Zwierzęta testowe
Gatunek

9.7.6.

<Podać gatunek, na którym zostanie przeprowadzony test.>

Jak wypełniać podsumowania dotyczące parametrów docelowych

Podsumowania dotyczące parametrów docelowych tworzy się poprzez kliknięcie prawym
klawiszem na odpowiednie sekcje w panelu nawigacyjnym w lewej części ekranu. Poza
przypadkiem, gdy do oceny substancji koniecznych jest kilka zbiorów danych (patrz rozdział
9.3 Obiekt oceny), na ogół nie powinno być więcej niż jedno podsumowanie dotyczące
paramentów docelowych na rodzaj rekordu.
W kontekście REACH podsumowania dotyczące parametrów docelowych są bardzo istotne,
ponieważ zgromadzone w nich informacje są wykorzystywane przez wtyczkę generatora
raportów do wygenerowania raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR). Ponadto wybrane
kluczowe wartości są przeznaczone do wykorzystania jako parametry wsadowe dla specjalnego
oprogramowania stosowanego do pomocy w procesie oceny ryzyka, np. dowolnego narzędzia
do oszacowania narażenia lub specyficznego dla REACH narzędzia ECHA do oceny chemicznej i
raportowania (Chesar, Chemical Assessment and Reporting Tool).
Posumowania dotyczące parametrów docelowych są dostępne dla wszystkich punktów
docelowych w IUCLID. Istnieją trzy rodzaje podsumowań dotyczących parametrów
docelowych:


Podsumowania parametrów docelowych na poziomie parametru docelowego (np.
punkt 6.1.1 Toksyczność krótkookresowa dla ryb), w celu zidentyfikowania i uzasadnienia
kluczowych badań wykorzystywanych do dalszej oceny. Podsumowanie dotyczące
parametrów docelowych odnosi się zatem, w bardzo skondensowanej firmie, do najbardziej
istotnych i wiarygodnych danych. Podsumowanie może się ograniczać do najistotniejszych
punktów jednego kluczowego badania, jeżeli dostępne jest tylko jedno badanie, albo może
podawać uzasadnienie, dlaczego wyniki danego badania są uznawane za dane kluczowe w
przypadku dostępności kilku badań. Jest to prawdą również w przypadku gdy parametr
docelowy wymaga oceny wagi dowodów na podstawie kilku badań. Szablony dla takiego
podsumowania dotyczącego parametrów docelowych zawierają kilka pól do wprowadzania
danych, które wyjaśniono dodatkowo w rozdziale 9.7.5 Jak wypełniać podsumowania
dotyczące parametrów docelowych



Podsumowania dotyczące parametrów docelowych dla głównych sekcji, w których
nie można bezpośrednio wprowadzać żadnych danych dotyczących parametrów
docelowych. Na przykład punkty dotyczące parametrów docelowych 6.1.1 Toksyczność
krótkookresowa dla ryb, 6.1.2 Toksyczność długookresowa dla ryb, 6.1.3 Toksyczność
krótkookresowa dla bezkręgowców wodnych, itd. są pogrupowane w punkcie 6.1
Toksyczność dla organizmów wodnych. Szablon dla takiego podsumowania dotyczącego
parametrów docelowych składa się ma ogół tylko z dwóch pól tekstu dowolnego:
Description of key information (Opis podstawowych informacji) oraz Additional information
(Informacje dodatkowe), które są umieszczone na początku sekcji CSR jako Wnioski
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dotyczące parametru docelowego. W niektórych przypadkach umieszczone jest także pole
dla uzasadnienia klasyfikacji i oznakowania (patrz rozdział 9.5.1 GHS);


Wnioski dotyczące zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Na poziomie głównego
nagłówka sekcji6 Informacje ekotoksykologiczne i sekcji7 Informacje toksykologiczne
umieszczono specjalne szablony do wpisywania bardziej zintegrowanych informacji
dotyczących wniosków na temat oceny zagrożenia, np. odpowiednio PNEC, DNEL, w tym
istotnych parametrów wsadowych, ale także bardziej jakościowych wniosków dotyczących
zagrożenia. Szablony dla podsumowania wniosków dotyczących zagrożenia objaśniono
dodatkowo w rozdziale 9.7.5 Jak wypełniać podsumowania dotyczące parametrów
docelowych.

W kolejnych paragrafach objaśniono bardziej szczegółowo różne rodzaje podsumowań.

Podsumowania dotyczące parametrów docelowych na poziomie parametru
docelowego
Podsumowania dotyczące parametrów docelowych na poziomie parametru docelowego są
przeznaczone do identyfikacji kluczowych informacji z punktu docelowego do oceny. Składają
się one ze zbioru informacji.
Powiązanie z odpowiednim(-i) rekordem(-ami) badania
W tym miejscu należy umieścić powiązanie z najbardziej istotnym badaniem (lub badaniami), z
których ekstrapolowano kluczową wartość dla oceny bezpieczeństwa chemicznego.
Opis podstawowych informacji
W tym miejscu umieścić krótkie podsumowanie istotnych wartości dla parametru docelowego z
pewnymi informacjami kontekstowymi dotyczącymi pochodzenia danej wartości. Można tutaj
szczególnie podać informacje, których nie można umieścić w bardziej strukturyzowanych
polach w punkcie Key value for chemical safety assessment (Kluczowa wartość dla oceny
bezpieczeństwa chemicznego). Można również umieścić odniesienia do kilku kluczowych badań,
stosownie do potrzeb. Można podać informacje dotyczące niepewności wartości kluczowej
użytej do oceny bezpieczeństwa chemicznego (na przykład zamieszczenie potencjalnych
przedziałów dla wartości). Można także przedstawić charakterystykę jakościową niektórych
własności (np. całkowitej rozpuszczalności). Ten tekst jest wykorzystywane głownie do celu
CSR jako krótkie podsumowanie danych. Dla własności fizykochemicznych podanych w punkcie
3 odpowiada to informacjom podanym w punkcie 1 CSR przez wtyczkę generatora raportów.
Charakterystyka danych dotyczących parametru docelowego powinna być jednak jak
najbardziej zwięzła.

Tabela 14: Przykład informacji podawanych w polu description of key information
(opis kluczowych informacji).
Własności fizykochemiczne wpływające głównie na rozkład substancji i jej los w środowisku
Temperatura topnienia

54,6-55,8°C przy 1013 hPa (Wytyczne EEC A.1: Analiza termiczna (Różnicowa kalorymetria
skaningowa (DSC)) współczynnik podziału

Rozpuszczalność w wodzie

całkowicie mieszalny (Wytyczne EEC A.6)

Fototransformacja w
powietrzu

T1/2 = 9,32 x 10-2 rok (sensybilizator: rodnik OH) (AOP Win v 1.86)
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Biodegradacja w wodzie: test
przesiewowy

Data wydania: maj 2017 r.

Nie ulega łatwo biodegradacji: 0 - 8% (BOD) w ciągu 28 dni, 0 - 1% (HPLC) w ciągu 28 dni
(OECD TG 301C)

Własności fizykochemiczne związane z zagrożeniem fizycznym dla zdrowia ludzi
Właściwości wybuchowe

Dolna granica wybuchowości: 3% obj. w powietrzu
Dolna granica wybuchowości: 3% obj. w powietrzu

Informacje ekotoksykologiczne
Toksyczność krótkookresowa
dla ryb

LC50 (96h) < 100 mg/l dla Pimephales promelas (OECD TG 203, test statyczny)

Informacje toksykologiczne

Toksyczność dawki
wielokrotnej

Ocena toksyczności podprzewlekłej (90 dni), doustnie (odżywianie przez sondę), szczur
(Sprague-Dawley) samce/samice (wytyczne OECD 408, GLP): NOAEL: 700 mg/kg
m.c./dobę (nominalna) (samce)
Ocena toksyczności podostrej (28 dni), doustnie (odżywianie przez sondę), szczur (Wistar)
samce/samice (wytyczne OECD 408, GLP): NOAEL: >1000 mg/kg m.c./dobę (podana
dawka rzeczywista) (samce/samice)

Toksyczność genetyczna In
vitro

Mutacje genowe (Test odwrotnej mutacji u bakterii / test Amesa): S. typhimurium TA 100:
dodatni z aktywacją metaboliczną i bez; TA 1535: dodatni bez aktywacji metabolicznej
(odpowiednik OECD TG 471)

Toksyczność genetyczna In
vivo

Aberracje chromosomowe (test mikrojądrowy): ujemny (zbliżony do OECD TG 474; 3
stężenia (2 x 100, 2 x 200 i 2 x 400 μg/kg m.c.) podawanie doustne myszom)

Podstawowa wartość dla oceny bezpieczeństwa chemicznego.
Informacje są przewidywane do określenia podstawowych wartości, które można następnie
wykorzystać w ocenie bezpieczeństwa chemicznego jako parametry wsadowe do oszacowania
narażenia lub do wyprowadzenia wniosków dotyczących zagrożenia (eko)toksykologicznego,
klasyfikacji i oznakowania. W celu umożliwienia zastosowania specjalnego oprogramowania
dostarczono jedynie minimalną liczbę strukturyzowanych pól.
Podstawowe wartości są przeznaczone do skondensowania danych podsumowanych w polu
Short description of key information (Krótki opis kluczowych informacji) do pojedynczej
wartości numerycznej lub uwagi obejmującej wnioski (np. ujemny / dodatni) wybranej z listy
rozwijanej. Jeżeli dostarczono pole numeryczne, można w nim wprowadzić jedynie wartość,
czyli niemożliwe jest podanie przedziału albo kwantyfikatorów „mniej niż” albo „więcej niż”.
Może być wymagane przekształcenie do wstępnie zdefiniowanej jednostki lub temperatury,
jeżeli jest to wskazane w etykiecie pola (np. Koc w temp. 20°C), chociaż w większości
przypadków jednostkę można określić w oddzielnym polu jednostki.
Jeżeli kluczowa wartość określona na podstawie danych z badania nie jest pojedynczą
wartością, ale przedziałem, albo jest poprzedzona znakiem <, <=, > lub >=, może być
konieczne przedstawienie wartości, którą uznaje się za najbardziej odpowiednią do
wykorzystania następnie jako dane wsadowe w procesie szacowania narażenia. W istocie,
narzędzia do oceny takie jak Chesar są uzależnione od dostępności kluczowych wartości
wprowadzonych do podsumowań dotyczących punktów końcowych w IUCLID (np. masa
cząsteczkowa, prężność par, rozpuszczalność w wodzie, zdolność do rozkładu biologicznego).
Dla zachowania przejrzystości uzasadnienie dla wartości wyprowadzonych przez użytkownika
należy przedstawić w polu Additional information (Informacje dodatkowe).


W przypadku własności fizykochemicznych oraz losu w środowisku składa się ono głównie z
wartości, którą można wykorzystać do oszacowania deterministycznej wartości narażenia.
W związku z tym należy wybrać wartość prowadzącą do oszacowania najgorszego
przypadku narażenia;
Przykład parametru wyprowadzonego przez użytkownika dotyczącego rozpuszczalności w
wodzie dla substancji całkowicie mieszającej się z wodą: wprowadzić odpowiednią wartość
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stężenia (np. 1 g/l), należącego do kategorii najwyższej rozpuszczalności wykorzystywanej
w odpowiednim narzędziu do oceny;
Dla parametrów docelowych dotyczących zagrożenia dla środowiska jest to zwykle
deskryptor dawki (np. LC50 lub NOEC), który można wykorzystać do wyprowadzenia
wartości PNEC. Należy zatem wybrać najniższą istotną wartość.
Przykład parametru wyprowadzonego przez użytkownika w przypadku gdy dostępna jest
wartość LOEC wynosząca 1 mg/l dla długookresowej toksyczności dla organizmów wodnych
(dla ryb) (odpowiadająca efektowi >10 i <20%): obliczyć NOEC jako LOEC/2 i wprowadzić
0,5 mg/l w polu przeznaczonym dla NOEC;
Dla parametrów docelowych dotyczących zdrowia ludzi key value (kluczowa wartość) jest
dalej różnicowana na zbiór strukturyzowanych danych, które można wykorzystać do
wyprowadzenia wartości DNEL (dlatego należy wybrać najniższą istotną wartość) lub do
wyciągnięcia wniosków dotyczących jakości (np. działanie drażniące). Struktura może się
różnić zależnie od parametru docelowego. Poniższe informacje można zgłaszać, ponieważ
są one użyteczne w odpowiednich przypadkach do określenia odpowiednich wskaźników
oceny do wyprowadzenia DNEL:
i.

Wnioski dotyczące parametru docelowego: zaobserwowano działania szkodliwe/nie
zaobserwowano działań szkodliwych/brak dostępnych badań/brak dostępnych
badań (konieczne dalsze informacje)

ii. Wybór parametru docelowego umożliwiający odniesienie do rekordu badania
dotyczącego parametrów docelowych
iii. Uzasadnienie wyboru w celu udokumentowania, dlaczego wybrane badanie jest
uznawane za odpowiednie do wnioskowania w zakresie zagrożenia dla tego
parametru docelowego
iv. Poziom wywołujący skutki (w stosownych przypadkach) w celu zgłoszenia poziomu
wywołującego skutki z wybranego badania
v. Rodzaj testu (w stosownych przypadkach) w celu zgłoszenia rodzaju testu z
wybranego badania
vi. Gatunek (w stosownych przypadkach) w celu zgłoszenia gatunku, na którym
przeprowadzono wybrane badanie
vii. Jakość całej bazy danych opisywanej przez różne wskaźniki, takie jak zakres, w
jakim dostępne informacje odpowiadają danym wynikającym z przedziału
wielkości obrotu według REACH (kompletność bazy danych) oraz rzetelność i
spójność różnych badań (jakość metody wykonywania testów, wielkość i moc
statystyczna planu badania, wiarygodność biologiczna, zależność reakcji od dawki
i testy statystyczne).
Justification for (no) classification (Uzasadnienie (braku) klasyfikacji)
Dostępne dla niektórych parametrów docelowych (patrz rozdział 9.5.1 GHS).
Additional information (Dodatkowe informacje)
W tym polu tekstu sformatowanego należy opisać interpretację podstawowych informacji dla
danego parametru docelowego. Obejmuje ona przykładowo:


Wnioski dotyczące oceny zagrożenia dla parametru docelowego. Przykładowo opisuje się
własności fizykochemiczne związane z zagrożeniami fizycznymi dla zdrowia ludzi, naturalne
zdolności substancji do wywoływania szkodliwych działań.
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Omówienie potencjalnych brakujących danych.
Istotność wyników dla oceny ryzyka. Przykładowo dla zdrowia ludzi zakres, w jakim istotne
są wyniki z badania na zwierzętach.
Uzasadnienie wyboru kluczowego badania/kluczowych badań i wyboru kluczowej wartości,
która, według Państwa oceny, charakteryzuje parametr docelowy. Obejmuje ono
omówienie najistotniejszych zidentyfikowanych informacji i w niektórych przypadkach
badań, które są uznawane za nierzetelne, ale dają krytyczne wyniki. W takim przypadku
należy zamieścić uzasadnienie ich odrzucenia na korzyść innych badań. Należy również
uzasadnić analizę na bazie wagi dowodów opartą na mniej rzetelnych danych lub
zastosowaniu opublikowanych danych, których rzetelności nie można ocenić z uwagi na
ograniczone publikacje. Dla parametrów docelowych dotyczących zdrowia ludzi takie
argumenty należy umieścić w polu „Justification for selection” (Uzasadnienie wyboru).
Jeżeli stwierdzono, że dla oceny istotnych jest kilka badań, omówić możliwe przyczyny
różnic w wynikach, jeżeli one występują, np. różnice w czystości / zanieczyszczeniach
badanej substancji, różnice w metodach i warunkach wykonywania testów, itd.

Takie omówienie może nie być konieczne dla prostych parametrów docelowych w sytuacji
standardowej, na przykład rozpuszczalności w wodzie.

Tabela 15: Przykład informacji zgłaszanych w polu Additional information
(Informacje dodatkowe)
Własności fizykochemiczne wpływające głównie na rozkład substancji i jej los w środowisku

Rozkład biologiczny

Przedmiot testu musi zostać uznany za nie ulegający łatwo rozkładowi biologicznemu.
Jednak z uwagi na to, że substancja ulegała rozkładowi w ilości 40-60% w teście
wydzielania CO2, wskazuje to wyraźnie na występowanie intensywnego pierwotnego
rozkładu biologicznego. Wytyczne REACH dotyczące wymagań informacyjnych R.7b
podają, że „Kiedy wyniki testów łatwości rozkładu biologicznego wskazują, że kryterium
testu jest niemal spełnione (tj. ThOD nieco poniżej 60%), takie wyniki można wykorzystać
do udowodnienia naturalnej zdolności do rozkładu biologicznego”. Uznaje się zatem, że
substancja w naturalny sposób ulega rozkładowi biologicznemu.

Własności fizykochemiczne związane z zagrożeniem fizycznym dla zdrowia ludzi

Palność

Łatwopalna ciecz ma temperaturę zapłonu wynoszącą 13°C. Dolna i górna granica
wybuchowości/palności wynosi od 3 do 19% obj. powietrza.
Pary substancji są cięższe od powietrza. Z uwagi na wysoką prężność par (….) przewiduje
się znaczne parowanie z fazy ciekłej. Samozapłon i rozkład mogą następować w
temperaturze powyżej 300 stopni.

Ponadto w przypadku kilku parametrów docelowych dotyczących zdrowia ludzi (7.5 repeated
dose toxicity (toksyczność dawki wielokrotnej), 7.6 genetic toxicity (toksyczność genetyczna),
7.7 carcinogenicity (rakotwórczość), 7.8 toxicity to reproduction (toksyczny wpływ na
rozrodczość), 7.9.1 neurotoxicity (neurotoksyczność), 7.9.2 immunotoxicity
(immunotoksyczność)) można przedstawić analizę mechanizmu działania zarejestrowanej
substancji w polu Mode of action analysis / human relevance framework (Analiza mechanizmu
działania / podstawy znaczenia dla ludzi). W celu przedstawienia takiej analizy zalecane jest
skorzystanie z szablonu dostępnego na stronie
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clpimplementation/formats.
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Wnioski z oceny zagrożeń:17
Dla dokumentacji dotyczącej wielkości obrotu powyżej 10 ton należy przedstawić raport
bezpieczeństwa chemicznego (CSR) (Załącznik I do REACH). CSR powinien zawierać ocenę
ryzyka, w miarę możliwości wraz z uzyskanymi wartościami PNEC i DNEL. W przypadku gdy
substancja spełnia kryteria klasyfikacji dla co najmniej jednego zagrożenia lub jest oceniana
jako PBT lub vPvB, należy przeprowadzić ocenę narażenia. W przypadku gdy zakres oceny
narażenia na podstawie REACH i rodzaj prowadzonej charakterystyki ryzyka można
wywnioskować z wniosków z oceny zagrożenia dla każdego celu do ochrony dla środowiska
oraz każdej drogi i rodzaju skutków dla zdrowia ludzi:





jeżeli stwierdzono, że nie zidentyfikowano zagrożenia, nie ma potrzeby wykonywania oceny
narażenia;
jeżeli wyprowadzono wartość PNEC lub DNEL, należy wykonać ilościową charakterystykę
ryzyka;
jeżeli wyprowadzono wartość DNEL lub inną progową wartość toksykologiczną, należy
przeprowadzić ocenę półilościową;
We wszystkich pozostałych przypadkach należy przeprowadzić jakościową charakterystykę
ryzyka.

Więcej informacji znajduje się w wytycznych część D: Framework for Exposure Assessment)
(Podstawy oceny narażenia) dostępnych pod adresem http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

Wnioski dotyczące zagrożeń dla środowiska (z uwzględnieniem PNEC)
W podsumowaniu parametrów docelowych w sekcji 6 Informacje ekotoksykologiczne dla
każdego celu do ochrony należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej Hazard
assessment conclusion (Wnioski z oceny narażenia).
Na podstawie wyniku oceny narażenia należy wybrać wartość PNEC obejmującą wartość
liczbową i jednostkę, albo wybrać z listy przyczynę braku dostępności PNEC. Jeżeli
wyprowadzono wartość PNEC, podać dodatkowe informacje na temat sposobu wyprowadzenia
PNEC w polach Assessment factor (Wskaźnik oceny) i Extrapolation method (Metoda
ekstrapolacji).
Jeżeli nie wyprowadzono wartości PNEC, należy podać wyjaśnienie w polu Explanation for
hazard conclusion (Wyjaśnienia dotyczące wniosków w zakresie zagrożenia).
Wnioski dotyczące zagrożeń dla zdrowia ludzi (z uwzględnieniem DN(M)EL)
W podsumowaniu parametrów docelowych w sekcji 7 Informacje toksykologiczne dla każdego
zagrożenia pod nagłówkami Workers (Pracownicy) i General population (Populacja ogólna)
należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej Hazard assessment conclusion (Wnioski z
oceny narażenia). Te wnioski obejmują:



Wyprowadzenie wartości DNEL lub DMEL z deskryptorów dawki powodujących największe
obawy (zwykle najniższej wartości NOAEL/LOAEL) na drogę narażenia i rodzaj skutków;
Wyprowadzenie opisu jakościowego poziomu i rodzaju zagrożenia (niskie, średnie i wysokie
zagrożenie) dla skutków progowych takich jak działanie drażniące czy uczulające, jeżeli nie
jest dostępny deskryptor dawki. Dotyczy to także skutków nieprogowych, dla których nie
można wyprowadzić wartości DMEL (np. mutagenności);

Wytyczne dostępne pod adresem: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safetyassessment
17
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Stwierdzenie no hazard identified (nie zidentyfikowano zagrożenia) dla drogi narażenia i
rodzaju skutków, jeżeli nie zaobserwowano działań szkodliwych przy dawce granicznej w
przedstawionych badaniach;
Stwierdzenia dotyczące wniosku, że dostępne informacje nie potwierdzają wniosku
dotyczącego zagrożeń stwarzanych przez substancję dla danej drogi narażenia lub rodzaju
skutku. Mogą one obejmować dwa przypadki oceny:
i.

Hazard unknown but no further hazard information necessary as no exposure
expected (Zagrożenie nieznane, ale nie są konieczne dodatkowe informacje
dotyczące zagrożenia, ponieważ nie przewiduje się narażenia): tę opcję należy
wybrać, kiedy generowanie informacji dotyczących zagrożeń zostało uchylone na
podstawie braku przewidywanego narażenia. W takim przypadku ocena narażenia
powinna opisywać warunki stosowania, w których zapobiega się narażeniu;

ii. Insufficient data available (further information necessary) (Brak wystarczających
danych (konieczne dodatkowe informacje)): w celu zgłoszenia proponowanych
testów.
Jeżeli wyprowadzono wartość DNEL, podać dodatkowe informacje na temat wyprowadzenia
DNEL pod nagłówkiem DNEL related information (Informacje związane z DNEL).
W przypadku odstępstwa od standardowego wskaźnika oceny uzasadnienie powinno
specyfikować, w jaki sposób uwzględniono następujące wskaźniki w załączniku I, sekcja 1.4.1:





niepewność wynikającą między innymi ze zmienności danych eksperymentalnych oraz z
różnic wewnątrz- i międzygatunkowych;
charakter i nasilenie skutku;
wrażliwość (sub)populacji ludzkiej, do której odnoszą się ilościowe i/lub jakościowe
informacje dotyczące narażenia;
oraz fakt, że wartości DNEL odzwierciedlają prawdopodobne drogi narażenia, czas trwania i
częstotliwość narażenia.

Więcej informacji znajduje się w tekście pomocy dla danego pola w IUCLID.

9.7.6.1.

Kalkulator DNEL w IUCLID

IUCLID 6 zawiera funkcjonalność kalkulatora DNEL. Kalkulator DNEL w systemie IUCLID ma
pomagać w obliczaniu pochodnego poziomu niepowodującego zmian (DNEL) dla pracowników i
populacji ogólnej w odniesieniu do długotrwałego działania układowego w przypadku narażenia
drogą pokarmową, po naniesieniu na skórę i drogą inhalacyjną, zgodnie z zaleceniami z
rozdziału R.8 Poradnika ECHA dotyczącego wymagań w zakresie informacji i oceny
bezpieczeństwa chemicznego.
Aktualna wersja kalkulatora DNEL umożliwia obliczanie DNEL tylko dla długotrwałego działania
układowego w oparciu o dawkozależne skutki dotyczące toksyczności dawki powtarzanej lub
szkodliwego wpływu na rozrodczość. Za pomocą kalkulatora nie można obliczyć DNEL dla
toksyczności ostrej ani działania miejscowego, ani wykorzystać danych z badań na ludziach czy
obliczyć DNEL dla progowych substancji rakotwórczych. Nie można też obliczyć DMEL
(pochodnego poziomu powodującego minimalne zmiany) dla zagrożeń nieprogowych.
Aby uruchomić kalkulator DNEL, należy prawym przyciskiem myszy kliknąć podsumowanie
parametru docelowego w sekcji "7 Informacje toksykologiczne" w zbiorze danych na temat
substancji lub szablonie. Kalkulator DNEL oblicza domyślne wartości DNEL w oparciu o dane ze
zbioru danych w podsumowaniach parametru docelowego w sekcjach 7.1, 7.5 i 7.8. W razie
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konieczności rejestrujący może zmienić niektóre parametry obliczeń domyślnych, podając
odpowiednie uzasadnienie. Wynik jest automatycznie wstawiany do podsumowania parametru
docelowego w sekcji 7. Wnioski dotyczące zagrożeń dla działania miejscowego i działania
ostrego muszą być wpisane ręcznie przez rejestrującego bezpośrednio w podsumowaniu
parametru docelowego.
Więcej informacji na temat kalkulatora DNEL IUCLID znajduje się w pomocy do systemu
IUCLID.

9.8.

Sekcja 11 Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania

Zgodnie z sekcją 5 załącznika VI do rozporządzenia REACH należy przedstawić wskazówki
dotyczące bezpiecznego stosowania zawierające następujące informacje:






First aid measures (Pierwsza pomoc);
Fire-fighting measures (Postępowanie w przypadku pożaru);
Accidental release measures (Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska);
Handling and storage (Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie);
Transport information (Informacje dotyczące transportu).

W przypadkach gdy nie jest wymagany CSR należy podać dodatkowe informacje, takie jak:
 Exposure controls / personal protection (Kontrola narażenia i środki ochrony
indywidualnej);
 Stability and reactivity (Stabilność i reaktywność);
 Disposal considerations (Postępowanie z odpadami).
W przypadku wspólnego przedkładania danych wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania
mogą zostać przekazane wspólnie przez wiodącego rejestrującego w imieniu wszystkich
uczestników albo oddzielnie przez każdego z uczestników.

Podane informacje muszą być spójne z danymi w karcie charakterystyki (SDS), jeżeli jest
ona wymagana.

9.9.

Sekcja 13 Raporty z oceny

Sekcja ta umożliwia dołączanie różnych raportów.
W tej sekcji w razie potrzeby dołączany jest także raport bezpieczeństwa chemicznego. Artykuł
14 rozporządzenia REACH wymaga oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) i jej
udokumentowania w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR). Dotyczy to substancji
wytwarzanych lub importowanych w ilości powyżej 10 ton rocznie z pewnymi wyjątkami
wymienionymi w art. 14.2.
Aby dołączyć raport bezpieczeństwa chemicznego, należy:
Krok 1.

Utworzyć rekord w sekcji 13 i nadać mu znaczącą nazwę, np. Raport
bezpieczeństwa chemicznego

Krok 2.

Dołączyć CSR w polu Document/report (Dokument/raport).
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Krok 3.

Z listy wyboru Type of report (Rodzaj raportu) wybrać Raport bezpieczeństwa
chemicznego według REACH (CSR). Wybrać zawartość załączonego CSR z listy
wyboru CSR contains (CSR zawiera), tj. czy CSR zawiera część A lub część B z
oceną zagrożenia, albo część B ze scenariuszami narażenia, albo kombinację
tych opcji.

Krok 4.

Wybrać type of CSR (rodzaj CSR) w następnym polu: jeżeli są Państwo
wiodącym rejestrującym, zaznaczyć, czy jest to wspólny CSR przedkładany w
imieniu wszystkich uczestników, czy własny CSR. Można również wskazać, czy
własny CSR jest oparty na wspólnie opracowanym CSR.

Krok 5.

Wskazać rodzaj użytego narzędzia do przeprowadzenia CSA i wygenerowania
CSR w polu Chemical safety assessment/report tool used (Ocena bezpieczeństwa
chemicznego/użyte narzędzie do sporządzenia raportu) (np. czy użyto narzędzia
Chesar). W przypadku użycia narzędzia można także dołączyć plik
wyeksportowany z tego narzędzia poprzez utworzenie kolejnego rekordu w sekcji
13 i wybranie REACH Chemical safety assessment/exposure estimation tool
export file (Ocena bezpieczeństwa chemicznego według REACH/plik
wyeksportowany z narzędzia do oszacowania narażenia) w polu Type of report
(Rodzaj raportu).

Krok 6.

W kolejnych polach można podać dodatkowe informacje szczegółowe na temat
załączonych plików (na przykład, jeżeli załączony został plik eksportowany z
narzędzia do oceny, można podać wersję tego narzędzia) lub inne wyjaśnienia.

Wspólny raport bezpieczeństwa chemicznego
W przypadku wspólnego przedkładania danych uczestnicy mogą uzgodnić, że wiodący
rejestrujący przedkłada zbiorczy CSR w imieniu niektórych lub wszystkich uczestników
wspólnej rejestracji. Wspólne przedłożenie musi zawsze zawierać ocenę zagrożenia. Jeżeli
wymagana jest ocena narażenia, zaleca się, aby rejestrujący przedłożyli wspólny raport
bezpieczeństwa chemicznego. W sekcji 3.5 dokumentacji wiodącego rejestrującego należy
uwzględnić wszystkie zastosowania objęte zakresem wspólnego CSR oraz określić, za pomocą
pola Related assessment (Powiązana ocena) w sekcji 3.5, czy takie zastosowania i) są
przedmiotem oceny we wspólnym CSR lub ii) są przedmiotem oceny we wspólnym CSR, ale nie
stanowią własnych zastosowań wiodącego rejestrującego. Członkowie wspólnej rejestracji
podają swoje zastosowania w sekcji 3.5 i wskazują w polu Related assessment (Powiązana
ocena) w sekcji 3.5, że zastosowania te są przedmiotem oceny we wspólnym CSR. Wspólny
CSR przedkładany jest tylko przez wiodącego rejestrującego. Zalecane jest, aby wiodący
rejestrujący przekazał uczestnikom rejestracji dokumentację na temat tego, jak zastosowania
objęte wspólnym CSR zostały opisane w sekcji 3.5 IUCLID. Dokument ten może zostać
wyeksportowany z systemu IUCLID.
Ponadto, wiodący lub pozostali rejestrujący mogą podać i ocenić poszczególne zastosowania
właściwe tylko dla nich samych. Następnie mogą złożyć częściowy raport bezpieczeństwa
chemicznego, część B, zawierający jedynie rozdziały 1, 2, 9 i 10, i dodać odpowiednie
zastosowania w sekcji 3.5. W polu Related assessment (Powiązana ocena) należy zaznaczyć,
że zastosowanie jest przedmiotem oceny we własnym CSR.
Konieczne jest, aby każdy rejestrujący podał dla każdego zastosowania, czy jest ono oceniane
we wspólnym CSR, czy we własnym CSR, lub czy jest zwolnione z oceny.
Jeżeli wiodący rejestrujący składa CSR zawierający ocenę narażenia w imieniu pozostałych
uczestników rejestracji, to każdy taki uczestnik powinien i tak przedłożyć część A CSR, w której
poświadcza, że wdrożył określone środki kontroli ryzyka w swoim własnym zakładzie i
przekazał informacje na temat odpowiednich środków kontroli ryzyka swoim klientom.
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Zwolnienie z obowiązku przedłożenia raportu bezpieczeństwa chemicznego
Art. 14 ust. 2 rozporządzenia REACH określa warunki, w których nie trzeba sporządzać oceny
bezpieczeństwa chemicznego. Jeżeli substancja spełnia warunki z art. 14 ust. 2 REACH, to aby
dokumentacja została uznana za kompletną, należy i tak utworzyć odpowiedni rekord w sekcji
13. Z listy wyboru Type of report (Rodzaj raportu) wybrać Raport bezpieczeństwa chemicznego
według REACH (CSR) i uzasadnić brak CSR, wpisując wyjaśnienia w polu Discussion
(Omówienie). W uzasadnieniu należy jasno określić, jak substancja spełnia warunki z art. 14
ust. 2, tj. że jest importowana w mieszaninie lub materiale, w którym jest obecna w stężeniu
niższym niż wartość graniczna dla danej substancji. Uzasadnienie musi być właściwe dla danej
substancji zarejestrowanej; ogólne odniesienie do art. 14 ust. 2 nie wystarczy, aby skorzystać
ze zwolnienia z CSR.


Jeżeli zwolnienie na mocy art. 14 ust. 2 ma dotyczyć przypadku specjalnego, tj. monomeru
importowanego w polimerze, to oprócz powyższego trzeba wykazać, że substancja nie
pojawia się ponownie (tzn. nie jest uwalniana z polimeru) w czasie trwania cyklu istnienia
polimeru ani po uwolnieniu go do środowiska.

Generator raportów IUCLID
Jeżeli wypełniona zostanie część 13.1 Chemical Safety Report (part A) (Raport bezpieczeństwa
chemicznego (część A)), generator raportów IUCLID wypełni także część A danego CSR.
Rekord ten obejmuje trzy części w trzech polach tekstowych:


Podsumowanie środków zarządzania ryzykiem: nie ma potrzeby powielania opisu środków
zarządzania ryzykiem zawartych w części B. Wystarczające powinno być odniesienie do
odpowiednich scenariuszy narażenia w części B. Deklaracja, że te środki zostały wdrożone:
dotyczy to wytwarzania przez rejestrującego i własnych zastosowań. Deklaracja, że
konsumenci zostali poinformowani o tych środkach za pośrednictwem rozszerzonych kart
charakterystyki.

Po wygenerowaniu CSR za pomocą Generatora raportów należy go dołączyć do sekcji 13, jak
objaśniono powyżej.

9.10. Sekcja 14 Wymagania informacyjne
9.10.1.

Sekcja 14 Kryteria według załącznika III

Standardowe wymagania informacyjne dla rejestracji w ilości 1-10 ton na podstawie REACH
zdefiniowano w załączniku VII do REACH, który jest podzielony na dwa rodzaje informacji:



Informacje dotyczące własności fizykochemicznych wymagane dla wszystkich substancji w
ilości 1-10 ton/rok; oraz
Informacje dotyczące własności toksykologicznych i ekotoksykologicznych dla wszystkich
substancji niewprowadzonych (non-phase-in) i substancji wprowadzonych (phase-in)
spełniających kryteria według załącznika III do REACH.

Jeżeli rejestrują Państwo substancję wprowadzoną (phase-in), która nie ma żadnych własności
budzących obawy zgodnie z opisem w załączniku III do REACH, mogą Państwo skorzystać ze
zredukowanych wymagań informacyjnych i przedłożyć dokumentację rejestracyjną zawierającą

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Data wydania: maj 2017 r.

jedynie informacje fizykochemiczne (patrz także załącznik Overview of endpoints and
information requirements (Przegląd parametrów docelowych i wymagań informacyjnych)). W
tym scenariuszu należy wypełnić Annex III criteria under Section 14 Information requirements
(Kryteria zgodne z załącznikiem III w sekcji 14 Wymagania informacyjne) w IUCLID dla
uzasadnienia swojego sposobu podejścia. Dotyczy to dokumentacji wiodącego rejestrującego i
uczestników przedkładania danych zawierającej tylko informacje fizykochemiczne:
1. Kliknąć prawym klawiszem na Annex III criteria (kryteria według załącznika III) z panelu
nawigacyjnego po lewej stronie ekranu.
2. Wybrać New fixed record (Nowy ustalony rekord).
3. Utworzony zostaje nowy rekord ze zbiorem pytań.
Pytania/punkty pojawiające się w rekordzie poprowadzą kolejno do różnych możliwości dla
substancji podlegającej załącznikowi III według REACH, w celu udowodnienia niestosowności
tych kryteriów w odniesieniu do danej substancji. Konieczna będzie odpowiedź na wszystkie
pytania poprzez wybór Yes (Tak) lub No (Nie) z odpowiednich list wyboru. Można będzie
uzasadnić wnioski poprzez wyjaśnienie tekstem dowolnym i w razie konieczności załączenie
dokumentów potwierdzających.
W celu wsparcia rejestrujących podczas określania, czy substancja spełnia kryteria według
załącznika III do REACH, ECHA utworzyła wykaz substancji, dla których dostępne są dowody
możliwego spełnienia tych kryteriów. Wykaz, wraz z przykładami ilustrującymi jego
wykorzystanie, znajduje się pod adresem https://echa.europa.eu/information-onchemicals/annex-iii-inventory. Ponadto ECHA opracowała materiały wspomagające dla firm
opisujące efektywną procedurę krok po kroku do rozważenia załącznika III do REACH w
kontekście rejestracji. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej
załącznikowi III pod adresem https://echa.europa.eu/support/registration/what-informationyou-need/reduced-information-requirements.

9.10.2.

Sekcja 14 Informacje dotyczące wyłączenia (opt-out) z rejestracji
REACH

W tej sekcji można oddzielnie przedłożyć część danych z dokumentacji rejestracyjnej, poza
wspólnie uzgodnionymi danymi z wspólnego przedkładania danych. Jeżeli wybrali Państwo
dane do wyłączenia, należy utworzyć nowy rekord, a następnie można dodać kilka bloków
klikając na przycisk
. Dla każdego bloku utworzonego w sekcji należy podać uzasadnienie
dla wyłączenia obejmujące wszystkie dokumenty w danym bloku. Uzasadnienie powinno być
zgodne z przepisami art. 11 ust. 3 lub art. 19 ust.2 według REACH.
Więcej informacji na temat możliwości i mechanizmów wyłączenia znajduje się w Poradniku
dotyczącym współdzielenia danych (Guidance on data sharing) dostępnym na stronie
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
Dodatkowo, dalsze informacje na temat tworzenia pełnej dokumentacji wyłączenia w
następstwie sporu można znaleźć w części 10.2 niniejszego podręcznika.

10. Jak stworzyć dokumentację
Kolejnym etapem po zamieszczeniu wszystkich stosownych informacji w zbiorze danych o
substancji użytkownika jest utworzenie dokumentacji.
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Przed utworzeniem dokumentacji zaleca się sprawdzenie za pomocą Asystenta walidacji
(Validation assistant), czy zbiór danych o substancji jest kompletny. Więcej informacji na
temat korzystania z Asystenta walidacji znajduje się w pomocy do systemu IUCLID.
Jest to także dobry moment na sprawdzenie, czy przed utworzeniem dokumentacji można
jeszcze poprawić jakość zbioru danych – zob. dział „Jak ulepszyć swoją dokumentację” (How
to improve your dossier) na stronie internetowej ECHA: http://echa.europa.eu/support/howto-improve-your-dossier
1. Aby utworzyć dokumentację, należy otworzyć listę dostępnych zbiorów danych o
substancji, klikając na zakładkę Substance

("Substancja") na stronie głównej IUCLID.

2. Wszystkie dostępne substancje (ograniczone do wyników wyszukiwania zgodnie z
preferencjami użytkownika) wyświetlane są w panelu nawigacyjnym w lewej części ekranu.
Jeżeli danej substancji nie ma na liście, można ją wyszukać za pomocą panelu
wyszukiwania. Jeżeli lista jest bardzo długa, można zastosować filtr, wpisując nazwę
substancji (lub jej część) w polu filtra.
3. Wybrać substancję, dla której ma być utworzona dokumentacja.
4. Kliknąć dwukrotnie na odpowiednią substancję z listy wyników zapytania. Z wyskakującego
menu wybrać polecenie Create dossier („Utwórz dokumentację”).
5. Po wybraniu opcji Create dossier pojawia się kreator tworzenia dokumentacji. Należy
postępować zgodnie z etapami kreatora.
Domyślnie w kreatorze tworzenia dokumentacji wyświetlają się tylko dwa etapy: Select
submission type („Wybierz rodzaj przedłożenia”) (1) i Complete the dossier header
(„Wypełnij nagłówek dokumentacji”) (5). Aby zmienić ustawienia domyślne i włączyć więcej
opcji, należy zaznaczyć okienko Use advanced settings („Użyj ustawień zaawansowanych”).
1. Wybierz rodzaj przedłożenia. Aby przedłożenie zakończyło się powodzeniem, trzeba
wybrać odpowiedni szablon dokumentacji poprzez wybór rodzaju przedłożenia. Przed
eksportem dokumentacji należy upewnić się, że wybrany szablon jest odpowiedni z punktu
widzenia przedkładanej dokumentacji.
Jeżeli zaznaczono okienko Use advanced settings („Użyj ustawień zaawansowanych”),
należy przejść przez etapy 2-4; jeżeli zachowano ustawienia domyślne (podejście
zalecane), to należy przejść bezpośrednio do etapu 5.
2. Należy określić poziom poufności poprzez wybór odpowiednich znaczników ochrony danych.
W przypadku zamieszczenia w zbiorze danych o substancji jakiegokolwiek znacznika
poufności lub znacznika programu regulacyjnego, należy sprawdzić, poprzez wybranie na
tym etapie stosownych znaczników, czy użytkownik zamieścił odpowiednie informacje w
dokumentacji. W przypadku wątpliwości najlepiej zaznaczyć opcję domyślną „all fields including confidential test material” (wszystkie pola – w tym poufne materiały badawcze).
ECHA oceni poufność informacji oraz przedstawione uzasadnienia. Więcej informacji na
temat publikowania części dokumentacji znajduje się na stronie internetowej ECHA:
http://echa.europa.eu/manuals.
3. Należy wybrać, czy w dokumentacji mają być uwzględnione adnotacje.
4. Należy sprawdzić i wybrać, które dokumenty i podmioty mają być uwzględnione w
dokumentacji. W tym celu należy z listy podmiotów Entities list wybrać odpowiedni podmiot
dla substancji, przed którym pojawi się symbol
. Dokumenty i podmioty powiązane z
substancją pokażą się w okienku References to („Odniesienia do"); dokumenty do
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uwzględnienia będą już zaznaczone. Niektóre dokumenty, na przykład sekcja 1.1, muszą
zawsze znajdować się w dokumentacji i nie można ich pominąć na tym etapie. Podobnie, w
zależności od rodzaju przedłożenia, inne dokumenty nie pokażą się na liście i nie będzie
można ich dodać, bo nie dotyczą wybranego rodzaju przedłożenia. W przypadku
wątpliwości co do tego, jakie informacje należy uwzględnić, można wybrać opcję Next
(„Dalej") i polegać na ustawieniach domyślnych dla danego rodzaju przedłożenia.
5. Wypełnić nagłówek dokumentacji poprzez wprowadzenie dodatkowych informacji
administracyjnych.
Informacje zawarte w nagłówku dokumentacji są istotne z punktu widzenia weryfikacji pod
względem zgodności z regułami biznesowymi podczas przedkładania dokumentacji.
Brakujące lub nieprawidłowe informacje mogą spowodować odrzucenie przedłożenia; w
takim przypadku trzeba stworzyć i przedłożyć nową dokumentację zawierającą poprawione
dane. Więcej informacji znajduje się w załączniku: Przegląd kontroli reguł biznesowych
przeprowadzanych przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej dokumentacji.
W kolejnych podrozdziałach opisano, jak wypełniać informacje administracyjne w nagłówku
dokumentacji.

10.1. Informacje administracyjne
Dossier name (Nazwa dokumentacji): Wybrać nazwę dla dokumentacji umożliwiającą jej łatwą
identyfikację w bazie danych.Zaleca się, aby nie używać w nazwie dokumentacji informacji
poufnych; będzie ona widoczna dla wszystkich, którym została udostępniona dokumentacja.
Dossier submission remark (Uwagi dotyczące przedkładania dokumentacji):To pole jest
opcjonalne i może być używane do wpisania uwag dodatkowych dotyczących przyczyn
przedkładania danych, np. powodów aktualizacji.

10.1.1.

Rodzaj przedkładania danych

Indywidualny rejestrujący:Jeżeli nie są Państwo uczestnikiem wspólnego przedkładania
danych, nie należy zaznaczać pola wyboru Joint submission (Wspólne przedkładanie danych).
Wiodący rejestrujący: Pole Joint submission (Wspólne przedkładanie danych) należy
zaznaczyć tylko w przypadku przedkładania dokumentacji jako dokumentacji wiodącego
rejestrującego w ramach wspólnego przedkładania danych.Jeżeli przedkładają Państwo
informacje w imieniu uczestników, takie jak Chemical safety report (Raport bezpieczeństwa
chemicznego), Guidance on safe use (Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania) i/lub
Review by an assessor (Przegląd przez osobę oceniającą), należy zaznaczyć odpowiednie pola
wyboru.
Uczestnik przedkładania danych: Jeżeli są Państwo uczestnikiem wspólnego przedkładania
danych, należy wybrać jeden z dwóch szablonów dla uczestników w kreatorze tworzenia
dokumentacji, etap 1 Select submission type for a substance (Wybierz rodzaj przedkładania
danych dla substancji):



Member of a joint submission - general case (Uczestnik wspólnego przedkładania danych przypadek ogólny);
Member of a joint submission - intermediates (Uczestnik wspólnego przedkładania danych półprodukty).
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Jako uczestnik wspólnego przedkładania danych można wskazać w nagłówku dokumentacji,
czy informacje są dostarczane przez wiodącego rejestrującego w Państwa imieniu.Dotyczy to
Chemical safety report (Raportu bezpieczeństwa chemicznego), Guidance on safe use
(Wskazówek dotyczących bezpiecznego stosowania) i Review by an assessor (Przeglądu przez
osobę oceniającą).

10.1.2.

Przedział wielkości obrotu

W polu Tonnage band(s) of the registrant (Przedział wielkości obrotu rejestrującego) wybrać
własny przedział wielkości obrotu. Przedział wielkości obrotu ze wspólnego przedkładania
danych jest ustalany według rodzaju szablonu dokumentacji wybranego w kroku 1 kreatora.
Jeżeli dokumentacja stanowi połączone przedkładanie danych dla zastosowania jako
półprodukt i innego niż półprodukt, wskazać także przedział wielkości obrotu dla półproduktu.

10.1.3.

Szczególne przedkładanie danych

Określić, czy dokumentacja powinna zostać przedłożona jako pierwotne przedkładanie danych,
czy jako aktualizacja wcześniejszego zgłoszenia.
Aktualizację można przedłożyć wyłącznie w następujących przypadkach:



Samoistna aktualizacja, kiedy z powodzeniem zarejestrowano daną substancję i chcą
Państwo zaktualizować dokumentację o nowe informacje;
Aktualizacja na podstawie wniosku po niepowodzeniu weryfikacji kompletności technicznej
(TCC) w poprzednim przedłożeniu albo na podstawie wniosku lub decyzji Agencji.

Objaśniono je dodatkowo w kolejnych rozdziałach.

10.1.3.1. Aktualizacja samoistna
Samoistną aktualizację należy przedłożyć w razie chęci aktualizacji dokumentacji z własnej
inicjatywy w celu zachowania aktualności dokumentacji albo w razie, gdy zostało to określone
przez Agencję w liście wysłanym na Państwa konto REACH-IT, np. w listach w ramach
kampanii przesiewowych. Podać w nagłówku dokumentacji, że The submission is an update
(Przedłożenie jest aktualizacją) i wprowadzić w odpowiednim polu numer przedłożenia dla
ostatniego udanego przedłożenia. Zaznaczyć pole wyboru Spontaneous update (Samoistna
aktualizacja). Wybrać odpowiedni powód aktualizacji z listy wyboru. W razie zaznaczenia other
(inne) pojawia się pole tekstu dowolnego, w którym należy wpisać odpowiedni powód
aktualizacji. Jeżeli chcą Państwo podać więcej niż jeden powód aktualizacji dokumentacji,
należy utworzyć dodatkowy powtarzalny blok dla każdego powodu. Należy pamiętać o
umieszczeniu uzasadnienia (Justification) we wszystkich blokach.

10.1.3.2. Aktualizacja w wyniku niepowodzenia weryfikacji kompletności
Przedłożyć żądaną aktualizację w razie aktualizacji dokumentacji z powodu niepowodzenia
weryfikacji kompletności w poprzednim przedłożeniu.Podać, że The submission is an update
(Przedłożenie jest aktualizacją) i wprowadzić w odpowiednim polu numer przedłożenia, dla
którego weryfikacja kompletności zakończyła się niepowodzeniem. Zaznaczyć pole wyboru
Further to a request/decision from a regulatory body (W nawiązaniu do wniosku/decyzji organu
regulacyjnego) i wprowadzić numer zawiadomienia połączony w polu Number (Numer).Numer
zawiadomienia znajduje się w liście dotyczącym niepowodzenia weryfikacji kompletności pod
Kluczowymi dokumentami (Key documents) w REACH-IT.
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10.1.3.3. Aktualizacja na wniosek Agencji
Aktualizację należy przedłożyć na wniosek Agencji, np. wynikający z kontroli zgodności, efektu
oceny wniosku o zachowanie poufności, itd. w liście wysłanym na Państwa konto REACH-IT.
Podać w nagłówku dokumentacji, że The submission is an update (Przedłożenie jest
aktualizacją) i wprowadzić w odpowiednim polu numer przedłożenia dla ostatniego udanego
przedłożenia. Zaznaczyć pole wyboru Further to a request/decision from a regulatory body (W
nawiązaniu do wniosku/decyzji organu regulacyjnego) i wprowadzić numer zawiadomienia
połączony z wnioskiem Agencji będącym przyczyną aktualizacji w polu Number (Numer).

10.1.4.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji

Przegląd przez osobę oceniającą: Pole wyboru Reviewed by an assessor (Przegląd przez
osobę oceniającą) nie jest obowiązkowe, ale zgodnie z art. 10 lit. a) pkt viii REACH jeżeli
dokumentacja lub jej część została poddana przeglądowi przez osobę oceniającą, należy to
zaznaczyć w tym miejscu.
Zastrzeżenia dotyczące poufności:Jeżeli chcą Państwo zastrzec poufność odpowiednich
danych, należy zaznaczyć opcje Confidentiality claim on registration number (Zastrzeżenie
dotyczące poufności numeru rejestracyjnego) i Confidentiality claim on tonnage
band(Zastrzeżenie dotyczące poufności przedziału wielkości obrotu). Zastrzeżenie należy
uzupełnić o uzasadnienie.Te zastrzeżenia mogą także uruchomić fakturowanie.
Flaga zastrzeżenia dotyczącego poufności w nagłówku dokumentacji musi być ponownie
wprowadzana przy każdym ponownym przedłożeniu dokumentacji. Po uzyskaniu numeru
rejestracyjnego można także przypisać flagę poufności do numeru rejestracyjnego w sekcji 1.3
IUCLID.Flaga pozostanie w tym miejscu przy kolejnych aktualizacjach.
Pole wyboru dla confidentiality claim on the tonnage band (zastrzeżenie dotyczące poufności
przedziału wielkości obrotu) jest jedyną lokalizacją w dokumentacji, gdzie można żądać
zachowania poufności zarejestrowanego przedziału wielkości obrotu. Flaga poufności w sekcji
3.2 IUCLID odnosi się do rzeczywistej wytwarzanej/importowanej wielkości obrotu, która jest
zawsze traktowana jako informacje poufne.
Kwestie współdzielenia danych:Dołączając do wspólnego przedkładania danych z
wykorzystaniem znacznika przekazanego przez Agencję po „Dyskusji dotyczącej wspólnego
przedkładania danych”, obowiązkowe jest zaznaczenie pola wyboru Data sharing issues
(Kwestie współdzielenia danych) w nagłówku dokumentacji podczas jej tworzenia. Podać
wyjaśnienie w polu Justification (Uzasadnienie).
Po zaznaczeniu pola wyboru Data Sharing Issues (Kwestie udostępniania danych) w nagłówku
dokumentacji, przedłożenie nie może się opierać na wspólnie przedłożonych dokumentach:
Guidance on Safe Use (Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania), Chemical Safety
Report (Raport bezpieczeństwa chemicznego).
Anulowanie opłaty (1-10 ton, brak spełnienia kryteriów z załącznika III i dobrowolne
przedłożenie pełnego załącznika VII): W dokumentacji można wnosić o anulowanie opłaty
dla zakresu wielkości obrotu 1-10 ton (włącznie z półproduktami) tylko w przypadku, gdy dany
rejestrujący lub wiodący rejestrujący we wspólnym przedłożeniu dobrowolnie przedłożą
kompletne dane określone w załączniku VII do rozporządzenia REACH, a dana substancja jest
substancją wprowadzoną i jest uznawana za substancję stanowiącą niskie ryzyko (tj. nie
spełnia kryteriów z załącznika III do rozporządzenia REACH).
Zob. również informacje podstawowe w rozdziale 9.10.1 Sekcja 14 Kryteria według załącznika
III niniejszego dokumentu.
Należy pamiętać, że aby umieścić odniesienie do pełnych danych z załącznika VII
wiodącego rejestrującego, trzeba uprzednio zawrzeć z nim odpowiednią umowę na
etapie negocjacji dotyczących współdzielenia danych. Jeżeli dokumentacja
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wiodącego rejestrującego nie obejmuje pełnego załącznika VII (np. dokumentacja
wiodąca z zastosowaniem uproszczonych wymagań w zakresie informacji/zawierająca tylko
dane fizykochemiczne), to uczestnik rejestracji może przedłożyć przedmiotowe dane
na zasadzie wyłączenia (opt-out).
Podczas przedkładania dokumentacji rejestracyjnej za pomocą szablonu REACH
Registration 1 – 10 tonnes, physicochemical requirements (Rejestracja REACH 1–10 ton,
wymagania fizykochemiczne) rejestrujący nie jest uprawniony do zwolnienia z
opłaty.

10.1.4.1. Informacje obowiązkowe dotyczące półproduktów wyodrębnianych
Jeśli dokumentacja obejmuje rejestrację półproduktów, należy zaznaczyć odpowiednio jedno
lub oba pola wyboru dotyczące warunków stosowania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia
REACH.

10.2. Jak utworzyć pełną dokumentację wyłączenia dla uczestnika
wspólnego przedłożenia danych w następstwie sporu
dotyczącego współdzielenia danych
Jeżeli ECHA przyzna rejestrującemu dostęp do wspólnego przedłożenia po wystąpieniu sporu,
otrzymuje on kod umożliwiający zalogowanie się do wspólnego przedłożenia. Poza tym
konieczne będzie utworzenie pełnej dokumentacji wyłączenia, tj. dokumentacji, w której
rejestrujący korzysta tylko ze swoich własnych danych. Oznacza to, że taka dokumentacja
musi zawierać wszystkie informacje wymagane dla danego zakresu wielkości obrotu. Po
wpisaniu wszystkich danych w odpowiednich sekcjach należy przejść do sekcji 14 – Opt-out
information for REACH registration (Informacje objęte wyłączeniem (opt-out) do rejestracji
REACH) i powiązać wszystkie dane odpowiadające sekcjom 2.1 – GHS i rekordom badań
parametrów docelowych z sekcji 4-7, czyli informacje normalnie przedkładane wspólnie
zgodnie z art. 11 (zob. rozdział 9.10.2 niniejszego podręcznika). Jednakże, niektóre sekcje,
które są obowiązkowe dla pełnej dokumentacji, nie są automatycznie uwzględniane w dossier
IUCLID przy korzystaniu z szablonu dla uczestnika wspólnego przedłożenia, co oznacza, że
niektóre dokumenty trzeba wybrać ręcznie, aby znalazły się w dokumentacji. Aby uwzględnić
wszystkie wymagane informacje, należy zrobić, co następuje:
Krok 1.

W Dossier creation wizard (kreatorze dokumentacji) wybrać odpowiedni szablon
do wspólnego przedkładania danych, a następnie zaznaczyć okienko Use
advanced settings (Użyj ustawień zaawansowanych).

Krok 2.

Kontynuować w kreatorze dokumentacji do etapu Verify selected documents
(weryfikacji wybranych dokumentów), gdzie można ręcznie dodać odpowiednie
dokumenty do dossier.

Niektóre dokumenty z tej listy będą już wstępnie wybrane dla danego szablonu. Są to sekcje
domyślne dla dokumentacji przedkładanej przez uczestnika wspólnego przedkładania
niekorzystającego z wyłączenia oraz sekcji dotyczących wyłączenia wskazanych w sekcji 14
(zob. rozdział 9.10.2 niniejszego podręcznika). Podsumowania parametrów docelowych nie
są wstępnie wybrane – trzeba je dodać ręcznie.
Krok 3.

Wybrać zbiór danych o substancji w panelu Entities list (Lista podmiotów).
Spowoduje to wypełnienie środkowego panelu References to (Odniesienia do)
dokumentami powiązanymi z danym podmiotem.
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Krok 4.

W panelu References to (Odniesienia do) można skorzystać z filtra tekstowego u
góry ekranu, aby zredukować widoczne sekcje i je skondensować, aby łatwiej
zlokalizować pożądane dokumenty.

Krok 5.

Wybrać odpowiednie dokumenty i zweryfikować wybór w panelu dolnym Final
outcome (wynik ostateczny).

Krok 6.

Zakończyć tworzenie dokumentacji w zwykły sposób (zob. rozdziały powyżej).
Ponieważ w tym przypadku dostęp do wspólnego przedłożenia był możliwy za
pomocą kodu otrzymanego od Agencji po wystąpieniu sporu, trzeba zaznaczyć
okienko Data sharing issues (Problemy dotyczące udostępniania danych) w
nagłówku dokumentacji i podać uzasadnienie w polu Justification. Dalsze
instrukcje znajdują się w załączniku do decyzji w sprawie sporu.

Krok 7.

Należy sprawdzić, czy wybrane dokumenty dodatkowe znajdują się w
ostatecznej dokumentacji.

Więcej informacji na temat możliwości i mechanizmów wyłączenia znajduje się w Guidance
on data sharing (Poradniku dotyczącym współdzielenia danych) dostępnym na stronie
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.

11. Jak wyeksportować dokumentację
Aby rozpocząć eksport, należy najpierw wyszukać dokumentację w panelu nawigacyjnym
aplikacji IUCLID. Kiedy dokumentacja pokaże się na liście wyników wyszukiwania, należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiedni wpis i wybrać Export ("Eksport") z menu.
Informacje szczegółowe na temat kreatora eksportu znajdują się w pomocy wbudowanej w
aplikację IUCLID.

12. Przedkładanie dokumentacji
Aby przedłożyć dokumentację do ECHA, trzeba się zalogować w REACH-IT, korzystając z
danych podmiotu prawnego składającego dokumentację, i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi dla danego typu przedłożenia.
Dostęp do REACH-IT można uzyskać ze strony głównej ECHA: http://www.echa.europa.eu/ lub
bezpośrednio ze strony REACH-IT: https://reach-it.echa.europa.eu/.

13. Aktualizacja dokumentacji
Jeżeli konieczna jest aktualizacja dokumentacji, użytkownik nie musi ponownie wpisywać
wszystkich danych dotyczących swojej substancji. Zamiast tego może zaktualizować
informacje znajdujące się w zbiorze danych o substancji. Aby dokonać edycji zbioru danych o
substancji, należy go wybrać z panelu nawigacyjnego i uzupełnić lub zmienić odpowiednie
dane. Kiedy zbiór danych jest gotowy, można utworzyć dokumentację (zob. sekcja Jak
utworzyć dokumentację).
Po przedłożeniu dokumentacji rejestracyjnej do ECHA i jej zaakceptowaniu do przetwarzania,
wszelkie ponowne przedłożenie dokumentacji należy identyfikować jako aktualizację z przyczyn
technicznych i należy ono do odpowiedzialności rejestrującego. Jeżeli informacje stanowią
część wspólnego przedkładania danych, wiodący rejestrujący musi aktualizować rejestrację w
imieniu uczestników.
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Istnieją dwa rodzaje aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej: aktualizacja na wniosek i
aktualizacja samoistna. Przy aktualizacji dokumentacji należy zapoznać się z rozdziałem 10
niniejszego podręcznika.
Więcej informacji na temat aktualizacji rejestracji znajduje się w Przewodniku dotyczącym
rejestracji (Guidance on registration) dostępnym pod adresem:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
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Annex 1. przeprowadzanych przez ECHA w odniesieniu do
przedłożonej dokumentacji
Reguły biznesowe to zestaw formatów dokumentacji i administracyjnych warunków wstępnych,
które muszą zostać spełnione, aby Agencja mogła uznać, że dokumentacja może zostać
prawidłowo przetworzona, a wymagane procesy regulacyjne mogą zostać pomyślnie
przeprowadzone. Reguły biznesowe nie służą do oceny kompletności ani zgodności
dostarczonych danych. Jeżeli dokumentacja nie przejdzie etapu sprawdzania zgodności z
regułami biznesowymi, zostanie automatycznie usunięta z systemu i konieczne będzie
przedłożenie nowej dokumentacji, aby można było rozpocząć jakikolwiek proces regulacyjny.
Wynik kontroli reguł biznesowych można sprawdzić w sprawozdaniu z przedłożonej
dokumentacji w systemie REACH-IT.
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat podstawowych wymagań dotyczących
tworzenia zbioru danych o substancji i nagłówka dokumentacji w programie IUCLID. Zaleca się
korzystanie z wtyczki Validation Assistant (Asystent weryfikacji) programu IUCLID w
odniesieniu do zbioru danych o substancji oraz końcowej dokumentacji przed
wyeksportowaniem jej z programu IUCLID i przekazaniem do systemu REACH-IT. Należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy własny zbiór danych o substancji lub dokumentację na
panelu nawigacji programu IUCLID, a następnie wybrać opcję Validate (Sprawdź). Ta wtyczka
sprawdzi większość reguł biznesowych. Niektóre reguły biznesowe zależą jednak od informacji
zapisanych w bazie danych systemu REACH-IT i w związku z tym wtyczka nie może
naśladować kontroli wszystkich reguł biznesowych przeprowadzanych przez Agencję.

Reguły biznesowe dotyczące PPORD i dokumentacji rejestracyjnej (pełna
rejestracja, półprodukt wyodrębniany w miejscu wytwarzania, transportowany
półprodukt wyodrębniany)
Lokalizacja
(IUCLID/REACH-IT)

Opis reguły

Czego dotyczy

IUCLID
zbiór danych o substancji

Dokumentacja w systemie REACH musi być utworzona na
podstawie zbioru danych o substancji. Nie można jej
utworzyć na podstawie zbioru danych o mieszaninie lub
produkcie.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

W sekcji 1.1 należy podać substancję wzorcową.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 1.2 – Skład

Każda substancja wzorcowa w sekcjach 1.1 oraz 1.2 musi
zawierać identyfikator substancji. Dopuszczalne są
następujące identyfikatory substancji:
Numer WE/numer listy;
Numer CAS;
Nazwa IUPAC.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

Wszystkie numery WE/numery listy zdefiniowane w sekcjach
1.1 i 1.2 programu IUCLID muszą być podane w zakładce „EC
inventory” („Wykaz WE”) systemu REACH-IT.
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W przypadku podania substancji wzorcowej w celu
zgłoszenia nieznanych składników lub zanieczyszczeń należy
je „zidentyfikować” poprzez wprowadzenie w polu nazwy
IUPAC wartości „Unknown constituent/impurity” („Nieznany
składnik/zanieczyszczenie”).
Jeśli podawane są kategorie, zasada ta dotyczy wszystkich
substancji składowych kategorii.
IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

Substancję wzorcową należy oznaczyć jako (należy wybrać
jedną opcję):
Substancja jednoskładnikowa
Substancja wieloskładnikowa
UVCB

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

W łańcuchu dostaw z rolami „Manufacturer” („Producent”)
lub „Importer” nie można jednocześnie zaznaczyć roli „Only
representative” („Wyłączny przedstawiciel”). W przypadku
każdego reprezentowanego producenta spoza obszaru UE
wymagany jest odrębny podmiot prawny i
rejestracje/zgłoszenia.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

Podczas przedkładania aktualizacji należy zawsze określić
numer WE substancji wzorcowej przypisanej do sekcji 1.1
programu IUCLID. Numer WE musi odpowiadać numerowi
użytemu we własnych poprzednich przedłożeniach
dotyczących tej substancji. Jeśli pierwsze przedłożenie nie
zawierało numeru WE, należy podać numer WE utworzony w
systemie REACH-IT dla tej substancji. Wówczas należy
przejść do systemu REACH-IT i pobrać utworzony w nim wpis
WE dla danej substancji. Należy zaimportować wpis WE do
własnego programu IUCLID i przypisać go do danej substancji
wzorcowej.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD –
aktualizacje

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

W sekcji 1.2 należy zdefiniować co najmniej jeden skład
chemiczny. Ponadto muszą być spełnione następujące
wymagania:
wszystkie utworzone składy chemiczne muszą zawierać
przynajmniej jeden składnik;
wszystkie składniki muszą być powiązane z substancją
wzorcową.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

Dla wszystkich składów chemicznych utworzonych w sekcji
1.2 należy wskazać rodzaj tego składu. Co najmniej jeden
skład chemiczny w sekcji 1.2 musi uwzględniać skład
substancji produkowanej lub importowanej przez
rejestrującego. Ten skład należy oznaczyć jako „Legal entity
composition of the substance” („Skład substancji podmiotu
prawnego”).

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

Jeśli z listy wybrano rodzaj składu chemicznego „other”
(„inny”), istotne informacje należy wprowadzić w sąsiednim
polu tekstowym.
IUCLID

Jeżeli substancja została zdefiniowana jako

Wszystkie rodzaje

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Data wydania: maj 2017 r.

sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 1.2 – Skład

jednoskładnikowa, pierwszy skład oznaczony w sekcji 1.2
jako „legal entity composition of the substance” („skład
substancji podmiotu prawnego”) musi posiadać
odpowiednią tożsamość substancji w porównaniu z
substancją wzorcową w sekcji 1.1.

dokumentacji

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 1.2 – Skład

Jeżeli substancja została zdefiniowana jako
wieloskładnikowa, substancja wzorcowa w sekcji 1.1 nie
może być identyczna z żadnym składnikiem pierwszego
składu określonego w sekcji 1.2 jako „legal entity
composition of the substance” („skład substancji podmiotu
prawnego”).

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

Wszystkie składniki substancji wieloskładnikowej lub
substancji UVCB muszą odnosić się do innych substancji
wzorcowych.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 3.3 – Miejsca

Dla każdego rekordu w sekcji 3.3 programu IUCLID należy
przypisać miejsce wytwarzania. Należy także podać adres
kontaktowy dla tego miejsca; minimalny zakres wymaganych
informacji to parametr „Country” („Kraj”).

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD

IUCLID
nagłówek dokumentacji

Po przyznaniu dla rejestracji/zgłoszenia numeru
referencyjnego niedozwolone jest przedkładanie przez ten
sam podmiot prawny kolejnego pierwszego wniosku
dotyczącego tej samej substancji. W przypadku konieczności
modyfikacji lub uzupełnienia danych należy przedłożyć
wniosek aktualizacyjny.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD

IUCLID
nagłówek dokumentacji

Aktualizacje można przedkładać w następujących sytuacjach:
po pomyślnie zakończonej rejestracji/zgłoszeniu danej
substancji, po otrzymaniu numeru referencyjnego
(aktualizacja nieobowiązkowa);
po negatywnej weryfikacji kompletności technicznej
(technical completeness check, TCC) (aktualizacja
obowiązkowa);
po zażądaniu przez Agencję dalszych informacji (aktualizacja
nieobowiązkowa lub obowiązkowa – odpowiednio do treści
wezwania).

Wszystkie rodzaje
dokumentacji –
aktualizacje

W każdym innym przypadku należy przedłożyć pierwotny
wniosek.
IUCLID
nagłówek dokumentacji

W przypadku zamiaru złożenia opcjonalnej aktualizacji
muszą być spełnione następujące warunki:
w nagłówku dokumentacji należy zaznaczyć pola wyboru
„The submission is an update” („Przedłożenie jest
aktualizacją”) i „Spontaneous update” („Aktualizacja
nieobowiązkowa”);
należy wprowadzić numer ostatniego zatwierdzonego
przedłożenia jako „Last submission number” („Numer
ostatniego przedłożenia”);
należy wybrać odpowiednie uzasadnienie aktualizacji,
najpierw zaznaczając opcję „Spontaneous update”
(„Aktualizacja nieobowiązkowa”), a następnie wybierając
opcję z listy wyboru. W przypadku zaznaczenia opcji „other:”
(„inne:”) w sąsiednim polu tekstowym należy określić

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD –
aktualizacje
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przyczynę.
IUCLID
nagłówek dokumentacji

W przypadku zamiaru zaktualizowania własnej dokumentacji
po negatywnej weryfikacji kompletności technicznej muszą
być spełnione następujące warunki:
w nagłówku dokumentacji należy zaznaczyć pola wyboru
„The submission is an update” („Przedłożenie jest
aktualizacją”) i „Further to a request from a regulatory body”
(„W odpowiedzi na wezwanie organu regulacyjnego”);
należy wprowadzić numer przedłożenia, odnośnie do
którego weryfikacja kompletności technicznej była
negatywna, jako „Last submission number” („Numer
ostatniego przedłożenia”);
w polu „Number” („Numer”) należy podać numer adnotacji.
Można go znaleźć w systemie REACH-IT, w części dotyczącej
głównych dokumentów w piśmie uzasadniającym
aktualizację.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD –
aktualizacje

Wymaganą aktualizację po negatywnej weryfikacji
kompletności technicznej należy złożyć w podanym terminie.
Przekroczenie tego terminu skutkuje decyzją podjętą w
sprawie pierwszego przedłożenia. Do czasu przedstawienia
rejestrującemu ostatecznej decyzji nie można złożyć innego
przedłożenia dotyczącego danej substancji.

IUCLID
nagłówek dokumentacji

W przypadku zamiaru zaktualizowania własnej dokumentacji
na wezwanie Agencji (nie dotyczy negatywnej weryfikacji
kompletności technicznej) muszą być spełnione następujące
warunki:
w nagłówku dokumentacji należy zaznaczyć pola wyboru
„The submission is an update” („Przedłożenie jest
aktualizacją”) i „Further to a request from a regulatory body”
(„W odpowiedzi na wezwanie organu regulacyjnego”);
należy wprowadzić numer ostatniego zatwierdzonego
przedłożenia jako „Last submission number” („Numer
ostatniego przedłożenia”);
w polu „Number” („Numer”) należy podać numer adnotacji.
Można go znaleźć w systemie REACH-IT, w części dotyczącej
głównych dokumentów w piśmie uzasadniającym
aktualizację.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD –
aktualizacje

IUCLID
sekcja 1.3 – Identyfikatory

W przypadku przedłożenia aktualizacyjnego w sekcji 1.3
programu IUCLID należy podać numer referencyjny. Jeśli
aktualizowana jest dokumentacja z powodu negatywnej
weryfikacji kompletności technicznej pierwotnego
przedłożenia, numer referencyjny nie jest jeszcze dostępny.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD –
aktualizacje

IUCLID
szablon dokumentacji

Szablon dokumentacji zastosowany w programie IUCLID
musi odpowiadać planowanemu rodzajowi przedłożenia w
systemie REACH-IT.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
nagłówek dokumentacji

Zmiany podmiotu prawnego nie można dokonać poprzez
złożenie aktualizacji dokumentacji. Do przeprowadzania
zmian administracyjnych dotyczących prawa własności
rejestracji/zgłoszenia służy moduł „Legal entity change”

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD –
aktualizacje
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(„Zmiana podmiotu prawnego”) w systemie REACH-IT.
REACH-IT

Składanie przedłożeń równoczesnych dotyczących tego
samego numeru adnotacji nie jest dozwolone. Nie można
przedłożyć dokumentacji zawierającej ten sam numer
adnotacji, gdy inna dokumentacja jest nadal rozpatrywana.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD –
aktualizacje

REACH-IT

Nie można przedłożyć nowej dokumentacji, jeśli poprzednie
przedłożenie dotyczące tej samej substancji jest nadal
rozpatrywane.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji –
aktualizacje

REACH-IT

Nie można składać przedłożeń z konta podmiotu prawnego,
odnośnie do którego w momencie składania przedłożenia
trwa procedura zmiany (łączenia) podmiotu prawnego.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

Funkcja zmiany podmiotu prawnego jest dostępna w
systemie REACH-IT.
REACH-IT

Tej samej dokumentacji w programie IUCLID nie można
złożyć więcej niż jeden raz.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne i PPORD

Reguły biznesowe dotyczące dokumentacji rejestracyjnej (pełna rejestracja,
półprodukt wyodrębniany w miejscu wytwarzania, transportowany półprodukt
wyodrębniany)
IUCLID
sekcja 1.3 – Identyfikatory

Podczas przedkładania aktualizacji dotyczącej wcześniej
zgłoszonej substancji (NONS) należy wskazać zarówno numer
rejestracji, jak i numer NCD.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 3.3 – Miejsca

Po wybraniu w łańcuchu dostaw roli „Manufacturer”
(„Producent”) w sekcji 3.3 należy podać co najmniej jedno
miejsce produkcji. W tym celu w sekcji 3.3 należy utworzyć
rekord oraz przypisać do niego „Miejsce” („Site”).
Dodatkowo należy przypisać co najmniej jedną produkcję lub
zastosowanie z sekcji 3.5.1, korzystając z pola „Related
manufacture/own use” („Powiązana produkcja/użytek
własny”).

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 1.3 – Identyfikatory

Numer WE wskazany w sekcji 1.1 programu IUCLID musi być
zgodny z numerem wskazanym w wynikach poprzedniego
zapytania dotyczącego tej substancji.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
zbiór danych o substancji

Jeśli w dokumentacji ma być uwzględniona kategoria,
dokumentację należy utworzyć na podstawie zbioru danych
o substancji, który został przypisany do tej kategorii.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

Dla substancji wzorcowej w sekcji 1.1 należy podać nazwę
chemiczną podaną w polu nazwy IUPAC.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

W dokumentacji wiodącej w sekcji 1.2 co najmniej jeden
skład substancji należy oznaczyć jako „Boundary
composition of the substance” („Wspólny skład substancji”).
Ten skład służy do opisania wspólnie ustalonego zakresu

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne
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składu substancji.
IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

W przypadku substancji UVCB wszystkie składy w sekcji 1.2
oznaczone jako „Boundary composition of the substance”
(„Wspólny skład substancji”) w polu „Description of
composition” („Opis składu”) muszą zawierać szczegóły
dotyczące materiału źródłowego i rodzaju procesu
wykorzystywanego do produkcji.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

Dla każdego składnika, zanieczyszczenia i dodatku składu
oznaczonego jako „Boundary composition of the substance”
(„Wspólny skład substancji”) należy podać pełny zakres
stężenia (górna i dolna wartość oraz jednostka).

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

Wszystkie zanieczyszczenia i dodatki składu oznaczone jako
„Boundary composition of the substance” („Wspólny skład
substancji”) muszą być powiązane z substancją wzorcową.
Dla substancji wzorcowej musi być podany jeden z
poniższych identyfikatorów:
Numer WE/numer listy;
Numer CAS;
Nazwa IUPAC.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

W przypadku składów oznaczonych w sekcji 1.2 programu
IUCLID jako „Boundary composition of the substance”
(„Wspólny skład substancji”) należy określić każdy dodatek,
przypisując do niego substancję wzorcową. Dla substancji
wzorcowej w wyznaczonych polach należy podać informacje
na temat identyfikatorów: WE, CAS i/lub IUPAC (jeśli są
dostępne).

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład;
sekcja 2.1 – GHS

W przypadku sprawozdawania w sekcji 1.2 wielu składów
substancji podmiotu prawnego („Legal entity compositions”)
wszystkie składy muszą być przypisane do odpowiedniego
rekordu klasyfikacji i oznakowania w sekcji 2.1. Można to
wykonać poprzez pole „Related composition” („Powiązany
skład”) w sekcji 2.1, klikając przycisk „Add” („Dodaj”).

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 2.1 – GHS

Informacje na temat klasyfikacji i oznakowania należy podać
w formacie GHS w sekcji 2.1.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 2.1 – GHS

Dla każdego obszaru „Specific concentration limit”
(„Specyficzne stężenie graniczne”) utworzonego w rekordzie
C&L w sekcji 2.1 programu IUCLID należy uzupełnić co
najmniej jedno z dwóch pól opcji „Concentration range (%)”
(„Zakres stężenia (%)”). Ponadto należy wybrać co najmniej
jedną opcję w obszarze „Hazard categories” („Kategorie
zagrożeń”).

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

Jeśli w rekordzie C&L nie podano żadnej klasyfikacji, należy
zaznaczyć pole wyboru „Not classified” („Nie
sklasyfikowano”) i nie należy wykazywać w tym rekordzie
specyficznych stężeń granicznych.
IUCLID

Jeżeli substancja została sklasyfikowana, dla każdej klasy

Wszystkie
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zagrożenia w sekcji 2.1 programu IUCLID należy wprowadzić
wartości w obszarach „Hazard category” („Kategoria
zagrożenia”) oraz „Hazard statement” („Zwrot określający
zagrożenie”) lub wskazać przyczynę braku klasyfikacji
(„Reason for no classification”).

dokumentacje
rejestracyjne

Jeżeli substancja nie została sklasyfikowana, należy
zaznaczyć pole wyboru „Not classified” („Nie
sklasyfikowano”) i nie należy wykazywać w tym rekordzie
żadnej klasyfikacji.
IUCLID
sekcja 2.1 – GHS

Jeżeli substancja została sklasyfikowana, w sekcji 2.1
programu IUCLID należy wskazać co najmniej jedną wartość
w obszarze „Specific target organ toxicity – single”
(„Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednokrotne”)
oraz „Specific target organ toxicity – repeated” („Działanie
toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne”). Dla każdego
z tych obszarów należy określić parametry „Hazard category”
(„Kategoria zagrożenia”), „Hazard statement” („Zwrot
określający zagrożenie”) oraz „Affected organs” („Objęte
narządy”) lub wskazać przyczynę braku klasyfikacji („Reason
for no classification”).

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

Jeżeli substancja nie została sklasyfikowana, należy
zaznaczyć pole wyboru „Not classified” („Nie
sklasyfikowano”) i nie należy wskazywać w tym rekordzie
żadnej klasyfikacji.
IUCLID
sekcja 1.2 – Skład;
sekcja 2.1 – GHS

Jeśli wiodący rejestrujący w sekcji 2.1 programu IUCLID
zgłosi kilka rekordów klasyfikacji i oznakowania (C&L), każdy
z tych rekordów musi być przypisany do odpowiedniego
składu o typie „Boundary composition of the substance”
(„Wspólny skład substancji”) w sekcji 1.2. To powiązanie
można wykonać poprzez pole „Related composition”
(„Powiązany skład”) w sekcji 2.1.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 2.3 – Ocena PBT

Jeśli w dokumentacji wymagany jest raport bezpieczeństwa
chemicznego (CSR), w sekcji 2.3 należy także podać
podsumowanie oceny PBT. W polu „PBT status” („Status
PBT”) należy dokonać wyboru opcji. W przypadku wybrania
opcji „PBT assessment does not apply” („Ocena PBT nie
obowiązuje”) należy podać uzasadnienie. Jeśli podano wiele
podsumowań ocen PBT, wszystkie muszą być uzupełnione.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład;
sekcja 2.3 – Ocena PBT

W przypadku podania wielu podsumowań ocen PBT
wszystkie należy powiązać z odpowiednim składem o typie
„Boundary composition of the substance” („Wspólny skład
substancji”) poprzez pole „Assessed composition(s)”
(„Oceniony skład(-y)”) w sekcji 2.3.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład;
sekcja 2.3 – Ocena PBT

W przypadku podania wielu podsumowań ocen PBT w sekcji
1.2 wszystkie należy powiązać z odpowiednim
podsumowaniem oceny PBT poprzez pole „Assessed
composition(s)” („Oceniony skład(-y)”) w sekcji 2.3.
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IUCLID
sekcja 14 – Informacje na
temat rezygnacji dotyczącej
rejestracji REACH

W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu niektórych lub
wszystkich informacji samodzielnie (rezygnacji ze wspólnego
przedkładania informacji) w sekcji 14 należy utworzyć obszar
danych dla każdej informacji, co do której następuje
rezygnacja. W wyznaczonym polu należy podać uzasadnienie
rezygnacji zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 3 i art. 19
ust. 2 rozporządzenia REACH.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
nagłówek dokumentacji –
„Problem udostępniania
danych”

W przypadku przyłączania się do wspólnego przedkładania z
wykorzystaniem tokena (kodu dostępu) dostarczonego przez
Agencję po zaskarżeniu wspólnego przedkładania („Joint
submission dispute”) podczas tworzenia dokumentacji w jej
nagłówku należy obowiązkowo zaznaczyć pole wyboru „Data
Sharing Issues” („Problem udostępniania danych”). W polu
„Justification” („Uzasadnienie”) należy podać wyjaśnienie.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

Po zaznaczeniu w nagłówku dokumentacji pola wyboru
„Data Sharing Issues” („Problem udostępniania danych”)
przedłożenie nie może być oparte na wspólnie
przedłożonych dokumentach (Wskazówki dotyczące
bezpiecznego stosowania / Raport bezpieczeństwa
chemicznego).

IUCLID
szablon dokumentacji;
REACH-IT

Podmiot prawny przedkładający dokumentację uczestnika
musi brać udział we wspólnym przedkładaniu dotyczącym tej
substancji.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
szablon dokumentacji

Następujące szablony IUCLID dotyczą wyłącznie
rejestrujących uczestników:
uczestnik rejestracji REACH wspólnego przedkładania –
ogólny przypadek;
uczestnik rejestracji REACH wspólnego przedkładania –
półprodukty.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
szablon dokumentacji;
nagłówek dokumentacji

W przypadku brania udziału we wspólnym przedkładaniu nie
można przedłożyć dokumentacji dla większej wielkości
obrotu niż maksymalna wielkość obrotu wspólnego
przedłożenia (zdefiniowana w szablonie dokumentacji
wiodącej) z wyjątkiem rezygnacji ze wspólnego
przedkładania. Aby zwiększyć wielkość obrotu wspólnego
przedłożenia, wiodący rejestrujący musi zaktualizować swoją
dokumentację.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
szablon dokumentacji;

Wiodący rejestrujący wspólnego przedłożenia nie może
obniżyć wielkości obrotu wspólnego przedłożenia, ponieważ
na tych danych mogą opierać się uczestnicy. Jeśli taka
zmiana jest konieczna, należy skontaktować się z Agencją.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
nagłówek dokumentacji;
sekcja 11 – Wskazówki
dotyczące bezpiecznego
stosowania;

Uczestnik rejestrujący może zaznaczyć pole „Chemical Safety
Report” („Raport bezpieczeństwa chemicznego”) i/lub
„Guidance on Safe Use” („Wskazówki dotyczące
bezpiecznego stosowania” udostępnione przez wiodącego
rejestrującego tylko wówczas, gdy potwierdził on, że
uczestnik rejestrujący ma prawo odnieść się do nich.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne
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sekcja 13 – Raport
bezpieczeństwa chemicznego
IUCLID
nagłówek dokumentacji;
sekcja 11 – Wskazówki
dotyczące bezpiecznego
stosowania;
sekcja 13 – Raport
bezpieczeństwa chemicznego

Podczas aktualizacji dokumentacji wiodącej należy
sprawdzić, czy wszystkie dokumenty, które zostały wcześniej
przedłożone wspólnie (Raport bezpieczeństwa chemicznego,
Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania), są
prawidłowo oznaczone w nagłówku dokumentacji. Jeśli
wcześniejsze oznaczenie wspólnego przedłożenia jest
błędne, należy skontaktować się z Agencją.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
zbiór danych o substancji;
nagłówek dokumentacji

W przypadku załączenia do dokumentacji odpłatnego
wniosku dotyczącego poufności w wyznaczonym polu należy
podać uzasadnienie.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
nagłówek dokumentacji

Zwolnienie z opłaty rejestracyjnej w przypadku pełnej
rejestracji wielkości obrotu w zakresie 1–10 ton może można
uzyskać tylko wówczas, gdy podano wszystkie informacje
wymagane w załączniku VII do rozporządzenia REACH.
Dlatego też jeżeli we wspólnym przedłożeniu nie są zawarte
minimalne informacje, uczestnik nie może żądać zwolnienia
z opłaty.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
nagłówek dokumentacji

Wiodący rejestrujący w odniesieniu do danej substancji musi
zaznaczyć pole wyboru „Joint submission” („Wspólne
przedłożenie”) w nagłówku dokumentacji podczas tworzenia
dokumentacji w kreatorze.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

IUCLID
nagłówek dokumentacji

Podczas przedkładania wymaganej aktualizacji po
negatywnej weryfikacji kompletności technicznej nie można
modyfikować jednej lub większej liczby następujących
atrybutów:
szablon dokumentacji;
status w ramach wspólnego przedkładania (czy jest to część
wspólnego przedłożenia, czy nie);
wielkość obrotu.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne –
aktualizacje

REACH-IT

W przypadku rejestracji lub aktualizowania substancji w
ramach wspólnego przedłożenia w kreatorze przedkładania
systemu REACH-IT należy wskazać prawidłową nazwę
wspólnego przedłożenia.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

REACH-IT

Jeśli dla danej substancji i rodzaju dokumentacji
rejestracyjnej (pełnej lub dotyczącej półproduktu) istnieje
wspólne przedłożenie, oczekuje się przedłożenia własnej
dokumentacji (pierwszej lub aktualizacji) w ramach
wspólnego przedkładania.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

REACH-IT

Nie jest możliwe przedłożenie pełnej dokumentacji
rejestracyjnej w ramach wspólnego przedkładania
dotyczącego wyłącznie używania półproduktu.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

REACH-IT

Nie można dołączać dokumentacji do wspólnego
przedłożenia, które wygasło. Należy utworzyć nowe wspólne

Wszystkie
dokumentacje
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przedłożenie.

rejestracyjne

Nie można aktualizować dokumentacji, która w danym
momencie jest nieaktywna lub została unieważniona.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

Reguły biznesowe dotyczące zgłoszeń PPORD
IUCLID
sekcja 1.1 –
Identyfikacja;
sekcja 3.3 – Miejsca

Jeśli w sekcji 1.1 programu IUCLID wskazano, że rola w łańcuchu
dostaw („Role in the supply chain”) to producent, w sekcji 3.3
należy podać co najmniej jedno miejsce produkcji. W tym celu w
sekcji 3.3 należy utworzyć rekord oraz przypisać do niego „Miejsce”
(„Site”).

zgłoszenia PPORD

IUCLID
sekcja 1.8 – Odbiorcy

Do każdego rekordu w sekcji 1.8 musi być przypisany podmiot
prawny. Dla podmiotu prawnego musi być podany adres
kontaktowy (należy określić co najmniej kraj).

zgłoszenia PPORD

IUCLID
sekcja 1.9 – PPORD

Podczas przedkładania zgłoszenia aktualizacyjnego w celu
wniesienia wniosku o przedłużenie okresu zwolnienia PPORD w
sekcji 1.9 należy podać uzasadnienie.

zgłoszenia PPORD

Reguły biznesowe dotyczące pełnej dokumentacji rejestracyjnej
IUCLID
szablon dokumentacji

Podczas przedkładania indywidualnej dokumentacji rejestracyjnej
dla substancji niewprowadzonej o wielkości obrotu 1–10 ton
niedozwolone jest korzystanie z szablonu „REACH Registration 1–
10 tonnes, physicochemical requirements” („Rejestracja REACH 1–
10 ton, wymagania fizykochemiczne”). Substancje
niewprowadzone można zarejestrować wyłącznie w przypadku
wielkości obrotu 1–10 ton rocznie i podania wszystkich informacji
wymaganych w załączniku VII do rozporządzenia REACH; oznacza
to, że obowiązkowo należy zastosować szablon „Standard
requirements” („Wymagania standardowe”).

Pełna rejestracja

IUCLID
szablon dokumentacji;
nagłówek dokumentacji

Podczas przedkładania dokumentacji rejestracyjnej za pomocą
szablonu „REACH Registration 1–10 tonnes, physicochemical
requirements” („Rejestracja REACH 1–10 ton, wymagania
fizykochemiczne”) rejestrujący nie jest uprawniony do zwolnienia z
opłaty. Z tego powodu nie można zaznaczyć pola wyboru „Fee
waiver” („Zwolnienie z opłaty”). Można ubiegać się o zwolnienie z
opłaty w przypadku wielkości obrotu 1–10 ton tylko w przypadku
podania wszystkich informacji wskazanych w załączniku VII do
rozporządzenia REACH.

Pełna rejestracja

IUCLID
szablon dokumentacji;
nagłówek dokumentacji

Nie można stosować szablonu dokumentacji w programie IUCLID
„REACH Registration 1–10 tonnes, physicochemical requirements”
(„Rejestracja REACH 1–10 ton, wymagania fizykochemiczne”) w
przypadku wielkości obrotu transportowanych półproduktów
wyodrębnionych powyżej 1000 ton rocznie („Transported isolated
intermediates tonnage band over 1000 tonnes/year”).

Pełna rejestracja

IUCLID
sekcja 1.1 –
Identyfikacja;
sekcja 3.5.6 – Okres

Dalsi użytkownicy mogą jedynie przedkładać dokumentację
rejestracyjną, jeśli są producentami/importerami wyrobów
(szczegółowe kryteria zawiera art. 7 ust. 1 rozporządzenia REACH).
Jeśli w sekcji 1.1 dla roli w łańcuchu dostaw („Role in the supply
chain”) wybrano wyłącznie opcję „Downstream user” („Dalszy

Pełna rejestracja
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użytkownik”), w części „Service life name” („Nazwa okresu
użytkowania”) sekcji 3.5.6 należy podać zastosowanie
zidentyfikowane.

Reguły biznesowe dotyczące dokumentacji rejestracyjnej półproduktów
IUCLID
szablon dokumentacji;
nagłówek dokumentacji

Podczas przedkładania dokumentacji z określoną wielkością obrotu
półproduktu (art. 17 lub 18) dla roli w łańcuchu dostaw („Role in
the supply chain”) nie można wybrać opcji „Downstream user”
(„Dalszy użytkownik”).

dokumentacja
rejestracyjna
półproduktów
wyodrębnianych w
miejscu wytwarzania;
rejestracje
transportowanych
półproduktów
wyodrębnianych

IUCLID
szablon dokumentacji;
nagłówek dokumentacji

Podczas przedkładania indywidualnego wniosku rejestracyjnego
dla transportowanego półproduktu wyodrębnianego wielkość
obrotu wybrana w nagłówku dokumentacji musi odpowiadać
szablonowi dokumentacji. Dozwolone są następujące powiązania
szablonów i wielkości obrotu:
szablon „REACH Registration transported isolated intermediate 1–
1000 tonnes” („Rejestracja REACH transportowanego półproduktu
wyodrębnianego 1–1000 ton”) + wielkość obrotu
transportowanego półproduktu wyodrębnianego 1–10 ton rocznie;
szablon „REACH Registration transported isolated intermediate 1–
1000 tonnes” („Rejestracja REACH transportowanego półproduktu
wyodrębnianego 1–1000 ton”) + wielkość obrotu
transportowanego półproduktu wyodrębnianego 10–1000 ton
rocznie;
szablon „REACH Registration transported isolated intermediate
above 1000 tonnes” („Rejestracja REACH transportowanego
półproduktu wyodrębnianego powyżej 1000 ton”) + wielkość
obrotu transportowanego półproduktu wyodrębnianego powyżej
1000 ton rocznie.

rejestracje
transportowanych
półproduktów
wyodrębnianych
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Annex 2. Omówienie weryfikacji kompletności
przeprowadzanej przez ECHA w odniesieniu do
przedłożonych dokumentacji
W załączniku tym zestawiono minimalne informacje, które należy sprawozdawać w
dokumentacji rejestracyjnej lub PPORD. Kontrole opisane poniżej nie są wskaźnikiem jakości i
zgodności dokumentacji. Należy skorzystać z opcji Quality assistant (Asystent jakości) wtyczki
Validation Assistant (Asystent weryfikacji) programu IUCLID i informacji dostępnych na stronie
internetowej ECHA w celu ulepszenia swojej dokumentacji i poprawienia jej spójności 18.
Należy także pamiętać, że weryfikacja kompletności przeprowadza przez ECHA może
obejmować dodatkowe kontrole oprócz tych wymienionych poniżej w celu upewnienia się, że
wszystkie wymagane elementy zostały podane. Te dodatkowe kontrole obejmują ręczną
weryfikację niektórych elementów dokumentacji, których nie można sprawdzić automatycznie.
Może to potencjalnie prowadzić do innych wniosków niż wskazane w niniejszym załączniku.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ręcznego sprawdzania, patrz:
http://echa.europa.eu/manuals
Wtyczka Validation Assistant (Asystent weryfikacji) programu IUCLID przeprowadza niżej
wymienione kontrole. Podczas kontroli niektórych reguł wtyczka Validation Assistant (Asystent
weryfikacji) sprawdza logiczność w bardziej szczegółowym zakresie. Nie zostało to
przedstawione w poniższej tabeli, gdyż spowodowałoby to zwiększenie jej złożoności.
Zdecydowanie zaleca się korzystanie z funkcji Validation Assistant (Asystent weryfikacji)
podczas przygotowywania zbioru danych o substancji, a także w końcowej dokumentacji
(przed jej przedłożeniem do ECHA).
Stosowane są następujące reguły, które nie są odrębnie podawane dla każdej poniższej
kontroli:





w przypadku wybrania wartości „other:” („inne:”) w dowolnym polu listy wyboru należy
uzupełnić sąsiednie pole tekstowe, w którym wyświetlane jest słowo „Other” („Inne”);
jeśli kontrola dotyczy powtarzalnych struktur pól, np. powtarzalnego obszaru lub tabeli: w
przypadku utworzenia kilku powtarzalnych obszarów lub wierszy w tabeli wszystkie należy
uzupełnić;
jeżeli pole jest powiązane z jednostką, trzeba ją podać.

Zaleca się zapoznanie się z główną częścią niniejszego podręcznika w celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat sposobu przekazywania informacji w systemie REACH dla
każdej z części wymienionych poniżej.

sekcja programu
IUCLID

Kontrola

Czego
dotyczy

Identyfikacja substancji

18

1.1 – Identyfikacja

Należy zaznaczyć co najmniej jedną rolę w łańcuchu dostaw („Role in the
supply chain”).

PPORD i
rejestracja

1.1 – Identyfikacja

Należy określić substancję, dokonując jej powiązania z substancją
wzorcową w sekcji 1.1.

PPORD i
rejestracja

1.1 – Identyfikacja

W sekcji 1.1 należy określić substancję wzorcową. Należy podać
przynajmniej jedną z poniższych informacji:
-numer WE;

PPORD i
rejestracja

http://echa.europa.eu/support/how-to-improve-your-dossier
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-numer CAS i nazwę CAS;
-nazwę IUPAC.
Identyfikatory należy wprowadzić w odpowiednich polach powiązanej
substancji wzorcowej.
1.1 – Identyfikacja

Dla substancji wzorcowej w sekcji 1.1 należy podać informacje na temat
cząsteczki i struktury.

PPORD i
rejestracja

W przypadku substancji jednoskładnikowej w wyznaczonych polach należy
podać wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową i wzór strukturalny
substancji wzorcowej.
W przypadku substancji wieloskładnikowej w wyznaczonych polach należy
podać wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową oraz wzór strukturalny
substancji wzorcowej lub uzasadnić brak tych informacji w polu „Remarks”
(„Uwagi”).
W przypadku substancji UVCB w wyznaczonych polach należy podać wzór
cząsteczkowy i masę cząsteczkową substancji wzorcowej lub uzasadnić
brak tych informacji w polu „Remarks” („Uwagi”).
1.2 – Skład

Każdą substancję należy określić, podając co najmniej jeden skład
chemiczny właściwy dla rejestrującego. W tym celu w sekcji 1.2 należy
wypełnić co najmniej jeden rekord składu o typie „Legal entity
composition of the substance” („Skład substancji podmiotu prawnego”).
Wszystkie składy podmiotu prawnego zostaną sprawdzone pod względem
kompletności. Inne rodzaje składów nie są sprawdzane, lecz należy je
wypełnić, o ile jest to możliwe.

PPORD i
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1.2 – Skład

Każdy skład musi zawierać co najmniej jedną wartość i jednostkę w części
„Degree of purity”(„Stopień czystości”).

PPORD i
rejestracja

1.2 – Skład, Składniki

Dla każdego składu należy określić co najmniej jeden składnik. Wszystkie
składniki należy określić poprzez powiązanie substancji wzorcowej.

PPORD i
rejestracja

1.2 – Skład, Składniki

Każdy składnik należy określić, podając co najmniej jedną z poniższych
informacji:
-numer WE;
-numer CAS i nazwę CAS;
-nazwę IUPAC.

PPORD i
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Identyfikatory należy wprowadzić w odpowiednich polach w części
„Reference substance” („Substancja wzorcowa”) obszaru „Constituent”
(„Składnik”) sekcji 1.2.
1.2 – Skład, Składniki

W części „Reference substances” („Substancje wzorcowe”) obszaru
„Constituent” („Składnik”) sekcji 1.2 należy podać informacje na temat
cząsteczki i struktury.

PPORD i
rejestracja

W przypadku substancji jednoskładnikowej lub wieloskładnikowej w
wyznaczonych polach należy podać wzór cząsteczkowy, masę
cząsteczkową i wzór strukturalny substancji wzorcowej.
W przypadku substancji UVCB w wyznaczonych polach należy podać wzór
cząsteczkowy i masę cząsteczkową substancji wzorcowej lub uzasadnić
brak tych informacji w powiązanym polu „Remarks” („Uwagi”).
1.2 – Skład, Składniki

Dla każdego składnika należy podać pełny zakres stężeń („Concentration
range”) (wartość dolną i górną) oraz jednostkę. W przypadku zgłaszania
składnika o stężeniu wynoszącym dokładnie 0% lub 100% należy podać tę
wartość oraz jednostkę w polu „Typical concentration” („Typowe

PPORD i
rejestracja
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stężenie”), a pola „Concentration range” („Zakres stężeń”) należy
pozostawić puste.
1.2 – Skład,
Zanieczyszczenia

Każde zanieczyszczenie należy określić, podając co najmniej jedną z
poniższych informacji:
-numer WE;
-numer CAS i nazwę CAS;
-nazwę IUPAC.

PPORD i
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W przypadku zanieczyszczeń, których nie można określić za pomocą
żadnego z powyższych rodzajów identyfikatorów, w polu „IUPAC name”
(„Nazwa IUPAC”) należy wprowadzić wyrażenie „unknown impurities”
(„nieznane zanieczyszczenia”). Ponadto w polu „Remarks” („Uwagi”)
obszaru dotyczącego zanieczyszczenia należy podać rodzaj, liczbę i
względną ilość zanieczyszczeń.
1.2 – Skład,
Zanieczyszczenia

Dla każdego zanieczyszczenia należy podać pełny zakres stężeń
(„Concentration range”) (wartość dolną i górną) oraz jednostkę. W
przypadku deklarowania braku określonego zanieczyszczenia należy
powiązać odpowiednią substancję wzorcową i w polu „Typical
concentration” („Typowe stężenie”) podać wartość „0” oraz jednostkę.
Pola „Concentration range” („Zakres stężeń”) należy pozostawić puste.

PPORD i
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1.2 – Skład, Dodatki

Każdy dodatek należy określić, podając co najmniej jedną z poniższych
informacji:
-numer WE;
-numer CAS i nazwę CAS;
-nazwę IUPAC.

PPORD i
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Identyfikatory należy wprowadzić w odpowiednie pola w części
„Reference substance” („Substancja wzorcowa”) obszaru „Additive”
(„Dodatek”) sekcji 1.2.
1.2 – Skład, Dodatki

W wyznaczonych polach należy podać wzór cząsteczkowy, masę
cząsteczkową oraz wzór strukturalny każdego dodatku lub uzasadnić brak
tych informacji w polu „Remarks” („Uwagi”).
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1.2 – Skład, Dodatki

Dla każdego dodatku należy podać pełny zakres stężeń („Concentration
range”) (wartość dolną i górną) oraz jednostkę. W przypadku
deklarowania braku określonego dodatku należy powiązać odpowiednią
substancję wzorcową i w polu „Typical concentration” („Typowe
stężenie”) podać wartość „0” oraz jednostkę. Pola „Concentration range”
(„Zakres stężeń”) należy pozostawić puste.
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1.2 – Skład, Dodatki

Dla każdego dodatku należy potwierdzić funkcję stabilizującą, wybierając z
listy wyboru „Function” („Funkcja”) odpowiednią wartość rozpoczynającą
się od zwrotu „stabiliser” („stabilizator”). Dodatkowe szczegóły dotyczące
mechanizmu stabilizacji można podać w części „Details of function in
composition” („Szczegóły dotyczące funkcji w składzie”).

PPORD i
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1.2 – Skład, substancja
jednoskładnikowa

W przypadku substancji jednoskładnikowej oczekuje się, że główny
składnik będzie występować w składzie w stężeniu wynoszącym co
najmniej 80%. W razie odstępstw od tej reguły należy podać uzasadnienie
w polu „Justification for deviations” („Uzasadnienie odstępstw”). Można
też wprowadzić wartość w polu „Typical concentration” („Typowe
stężenie”) oraz podać jednostkę, wykazując, że główny składnik zazwyczaj
występuje w stężeniu wynoszącym co najmniej 80%.

PPORD i
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1.2 – Skład, substancja
jednoskładnikowa

W przypadku substancji jednoskładnikowej oczekuje się, że
zanieczyszczenia będą występować w składzie w stężeniu wynoszącym co
najwyżej 20% (zakres stężeń). W razie odstępstw od tej reguły należy
podać uzasadnienie w polu „Justification for deviations” („Uzasadnienie
odstępstw”). Można też wprowadzić wartość w polu „Typical
concentration” („Typowe stężenie”) oraz podać jednostkę, wykazując, że

PPORD i
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zanieczyszczenia zazwyczaj występują w stężeniu wynoszącym co najwyżej
20%.
1.2 – Skład, substancja
jednoskładnikowa

W przypadku substancji jednoskładnikowej oczekuje się, że dany składnik
będzie jedynym składnikiem. W przypadku odstępstw od tej reguły należy
podać uzasadnienie w polu „Justification for deviations” („Uzasadnienie
odstępstw”).

PPORD i
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1.2 – Skład, substancja
wieloskładnikowa

W przypadku substancji wieloskładnikowej oczekuje się, że główny
składnik będzie występować w składzie w stężeniu wynoszącym co
najwyżej 80% (zakres stężeń). W razie odstępstw od tej reguły należy
podać uzasadnienie w polu „Justification for deviations” („Uzasadnienie
odstępstw”). Można też wprowadzić wartość w polu „Typical
concentration” („Typowe stężenie”) oraz podać jednostkę, wykazując, że
każdy główny składnik zazwyczaj występuje w stężeniu wynoszącym co
najwyżej 80%.
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1.2 – Skład, substancja
wieloskładnikowa

W przypadku substancji wieloskładnikowej oczekuje się, że
zanieczyszczenia będą występować w składzie w stężeniu wynoszącym co
najwyżej 10% (zakres stężeń). W razie odstępstw od tej reguły należy
podać uzasadnienie w polu „Justification for deviations” („Uzasadnienie
odstępstw”). Można też wprowadzić wartość w polu „Typical
concentration” („Typowe stężenie”) oraz podać jednostkę, wykazując, że
zanieczyszczenia zazwyczaj występują w stężeniu wynoszącym co najwyżej
10%.
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1.2 – Skład, substancja
wieloskładnikowa

W przypadku substancji wieloskładnikowej oczekuje się, że dany skład
będzie zawierał co najmniej dwa składniki. W przypadku odstępstw od tej
reguły należy podać uzasadnienie w polu „Justification for deviations”
(„Uzasadnienie odstępstw”).
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1.2 – Skład, Substancja
UVCB

W przypadku substancji UVCB dla każdego składu podmiotu prawnego w
polu „Description of composition” („Opis składu”) należy podać szczegóły
składu dotyczące źródła substancji oraz zastosowanego procesu. Powinny
one obejmować w stosownych przypadkach:
- identyfikację materiałów wyjściowych/źródło (oraz proporcję);
- etapy/mechanizmy reakcji;
- parametry robocze zakładu (np. temperaturę/ciśnienia);
- stosowane rozpuszczalniki/odczynniki;
- szczegóły dotyczące oczyszczania.

PPORD i
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1.2 – Skład, Substancja
UVCB

W przypadku substancji UVCB oczekuje się, że dla każdego składu
chemicznego będą opisane składniki inne niż te w części „Reference
substance” („Substancja wzorcowa”) sekcji 1.1. Wszystkie poszczególne
składniki obecne w stężeniu >10% lub istotne dla klasyfikacji i
oznakowania i/lub oceny PBT należy zgłaszać oddzielnie. Inne składniki
należy określać (o ile jest to możliwe) jako oddzielne składniki lub jako
grupy składników generycznych. Uważa się, że substancje UVCB nie
zawierają zanieczyszczeń; wszystkie składniki należy zgłaszać w części
„Constituents” („Składniki”).
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Jeżeli nie można określić oddzielnych składników, w polu „Justification for
deviations” („Uzasadnienie odstępstw”) należy podać uzasadnienie.
1.4 – Informacje
analityczne

W sekcji 1.4 należy utworzyć co najmniej jeden rekord. Tabela „Analytical
determination” („Oznaczenie analityczne”) musi zawierać co najmniej
jeden wiersz, a każdy utworzony wiersz należy uzupełnić w następujący
sposób:
- należy wybrać opcję z listy wyboru „Purpose of analysis” („Cel analizy”);
- należy wybrać co najmniej jedną opcję z listy wyboru „Analysis type”
(„Rodzaj analizy”);
- pole „Attached methods/results” („Dołączone metody/wyniki”) musi
zawierać załącznik lub należy wskazać przyczynę braku metod/wyników,

PPORD;
rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18
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wybierając ją w polu „Rationale for no results” („Powód braku wyników”) i
wprowadzając dodatkowe wyjaśnienia w polu „Justification”
(„Uzasadnienie”).
Pole „Analysis type” („Rodzaj analizy”) jest listą wielokrotnego wyboru; w
przypadku wybrania kilku opcji w tym samym wierszu należy podać
odpowiednio wyniki lub uzasadnienia.
Podane informacje muszą zawierać co najmniej jedną metodę identyfikacji
i określenia ilościowego wskazane w polu „Purpose of analysis” („Cel
analizy”).

Tylko PPORD
1.8 – Odbiorcy

Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane we współpracy z klientami (art. 9
rozporządzenia REACH), należy to wskazać w sekcji 1.8. W przypadku
każdego rekordu odbiorcy utworzonego w sekcji 1.8 w polu „Name”
(„Nazwa”) należy powiązać podmiot prawny. W części „Contact
information” („Dane kontaktowe”) zakładki „Legal entity” („Podmiot
prawny”) należy podać adres kontaktowy („Contact address”). Należy co
najmniej podać kraj („Country”) i miejscowość („Town”).

PPORD

1.9 – Badania dotyczące
produktów i procesu
produkcji oraz ich rozwoju

W sekcji „Product and process orientated research and development”
(„Badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju”)
należy uzupełnić co najmniej jeden rekord. Dla każdego rekordu należy
podać parametr „Estimated quantity” („Szacowana ilość”) oraz jednostkę.

PPORD

Klasyfikacja i oznakowanie
2.1 – GHS

W sekcji 2.1 – GHS należy utworzyć co najmniej jeden rekord.

Rejestracja,
indywidualny
rejestrujący i
wiodący
rejestrujący
wspólnego
przedłożenia

2.1 – GHS

W każdym utworzonym rekordzie GHS należy uzupełnić informacje w
części „Classification” („Klasyfikacja”):
-W przypadku każdej klasy zagrożenia lub zróżnicowania należy podać
następujące parametry: „Hazard category” („Kategoria zagrożenia”) oraz
„Hazard statement” („Zwrot określający zagrożenie”) lub „Reason for no
classification” („Przyczyna braku klasyfikacji”).
-Jeśli w obszarze „Specific target organ toxicity – single” („Działanie
toksyczne na narządy docelowe – jednokrotne”) oraz „Specific target
organ toxicity – repeated” („Działanie toksyczne na narządy docelowe –
wielokrotne”) podano klasyfikację, należy także określić parametr
„Affected organs” („Objęte narządy”).

Rejestracja

2.1 – GHS

W każdym utworzonym rekordzie GHS należy uzupełnić informacje w
części „Labelling” („Oznakowanie”):
- W polu „Signal word” („Hasło ostrzegawcze”) w części „Labelling”
(„Oznakowanie”) należy dokonać wyboru opcji.
- Jeśli w obszarze „Classification” („Klasyfikacja”) wskazano co najmniej
jeden parametr „Hazard category” („Kategoria zagrożenia”), w części
„Labelling” („Oznakowanie”) tego samego dokumentu GHS należy podać
co najmniej jeden zwrot określający zagrożenie. Aby podać zwrot
określający zagrożenie, należy utworzyć obszar w części „Hazard
statements” („Zwroty określające zagrożenie”) lub „Additional labelling
requirements” („Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania”) i
wybrać odpowiednią opcję parametru „Hazard statement” („Zwrot
określający zagrożenie”) lub „CLP supplemental hazard statement”

Rejestracja
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(„Dodatkowy zwrot określający zagrożenie dotyczące CLP”).
2.2 – DSD

W każdym utworzonym rekordzie DSD należy uzupełnić informacje w
części „Classification” („Klasyfikacja”):
- dla każdej z 15 klas zagrożeń w obszarze „Classification” („Klasyfikacja”)
należy wskazać co najmniej jedną klasyfikację lub podać przyczynę jej
braku;
- jeżeli substancja posiada zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie, w
polu „Status” należy wybrać opcję „67/548/EEC annex 1” („67/548/EWG
załącznik 1”) i w obszarze „Classification” („Klasyfikacja”) należy podać
odpowiednią klasyfikację.

Rejestracja

2.2 – DSD

W każdym utworzonym rekordzie DHD należy uzupełnić informacje w
części „Labelling” („Oznakowanie”):
- jeśli w obszarze „Classification” („Klasyfikacja”) wskazano co najmniej
jedną klasyfikację, w polu „Risk phrases” („Oznaczenia ryzyka”) części
„Labelling” („Oznakowanie”) należy wybrać co najmniej jedną opcję.
- jeżeli substancja posiada zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie, w
polu „Status” należy wybrać opcję „67/548/EEC annex 1” („67/548/EWG
załącznik 1”) i w obszarze „Labelling” („Oznakowanie”) należy podać
odpowiednie oznakowanie.

Rejestracja

Szacunkowe ilości oraz miejsca wytwarzania
3.2 – Szacunkowe ilości

Należy podać co najmniej szacunkowe ilości na rok, tworząc rekord w
sekcji 3.2. W każdym rekordzie należy podać rok („Year”) oraz co najmniej
łączną wielkość obrotu produkowanej („Manufactured”) lub
importowanej („Imported”) substancji.

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

3.3 – Miejsca

Jeśli w sekcji 1.1 dla parametru „Role in the supply chain” („Rola w
łańcuchu dostaw”) wybrano opcję „Manufacturer” („Producent”), w sekcji
3.3 należy podać co najmniej jedno miejsce produkcji. W tym celu w sekcji
3.3 należy utworzyć rekord oraz przypisać do niego parametr „Site”
(„Miejsce”). Dla każdego miejsca należy podać adres kontaktowy; należy
wypełnić co najmniej następujące pola: „Site name” („Nazwa miejsca”),
„Address” („Adres”), „Town” („Miejscowość”) i „Country” („Kraj”).

PPORD i
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Uwagi dotyczące dokumentacji rejestracyjnej: aby dane miejsce oznaczyć
jako miejsce produkcji, należy je powiązać za pomocą pola „Related
manufacture/own use” („Powiązana produkcja/użytek własny”) z co
najmniej jednym rekordem utworzonym w sekcji 3.5.1 – „Manufacture”
(„Produkcja”).
3.3 – Miejsca

Każdy rekord utworzony w sekcji 3.3 musi zawierać powiązany parametr
„Site” („Miejsce”). Dla każdego miejsca należy wypełnić następujące pola:
„Address” („Adres”), „Postal code” („Kod pocztowy”), „Town”
(„Miejscowość”) oraz „Country” („Kraj”).
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W dowolnej z kolejnych sekcji należy opisać przynajmniej jeden parametr:
3.5.2 – Formulacja lub przepakowanie
3.5.3 – Zastosowania w obiektach przemysłowych
3.5.4 – Powszechne zastosowania przez pracowników zawodowych
3.5.5 – Zastosowania przez konsumentów
3.5.6 – Okres użytkowania

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

Opis cyklu życia
3.5 – Opis cyklu życia

Jeśli w żadnej z powyższych sekcji nie określono zastosowania, z listy
wyboru „Justification for no uses reported” („Uzasadnienie braku
zgłoszenia zastosowania”) w sekcji 3.5.0 należy wybrać opcję.
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3.5.1 – Produkcja

Dla każdego rekordu utworzonego w sekcji 3.5.1 – „Manufacture”
(„Produkcja”) należy wypełnić pole „Manufacture name” („Nazwa
produkcji”). Ponadto należy podać co najmniej jedną istotną
aktywność/metodę dla środowiska i jedną istotną aktywność/metodę dla
pracowników. Należy je opisać odpowiednimi kodami „Environmental
release category” („Kategoria uwalniania do środowiska”) i „Process
category” („Kategoria procesu”).

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

3.5.2 – Formulacja lub
przepakowanie

Dla każdego rekordu utworzonego w sekcji 3.5.2 – „Formulation or repacking” („Formulacja lub przepakowanie”) należy wypełnić pola „Use
name” („Nazwa zastosowania”) oraz „Technical function of the substance
during formulation” („Funkcja techniczna substancji podczas formulacji”).
Ponadto należy podać co najmniej jedną istotną aktywność/metodę dla
środowiska i jedną istotną aktywność/metodę dla pracowników. Należy je
opisać odpowiednimi kodami „Environmental release category”
(„Kategoria uwalniania do środowiska”) i „Process category” („Kategoria
procesu”).

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

3.5.3 – Zastosowania w
obiektach przemysłowych

Dla każdego rekordu utworzonego w sekcji 3.5.3 – „Uses at industrial
sites” („Zastosowania w obiektach przemysłowych”) należy wypełnić pola
„Use name” („Nazwa zastosowania”), „Technical function of the substance
during use” („Funkcja techniczna substancji podczas zastosowania”) oraz
„Subsequent service life relevant to this use” („Dalszy okres użytkowania
po tym zastosowaniu”). Ponadto należy podać co najmniej jedną istotną
aktywność/metodę dla środowiska i jedną istotną aktywność/metodę dla
pracowników. Należy je opisać odpowiednimi kodami „Environmental
release category” („Kategoria uwalniania do środowiska”) i „Process
category” („Kategoria procesu”).

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

3.5.4 – Powszechne
zastosowania przez
pracowników zawodowych

Dla każdego rekordu utworzonego w sekcji 3.5.4 – „Widespread uses by
professional workers” („Powszechne zastosowania przez pracowników
zawodowych”) należy wypełnić pola „Use name” („Nazwa zastosowania”),
„Technical function of the substance during use” („Funkcja techniczna
substancji podczas zastosowania”) oraz „Subsequent service life relevant
to this use” („Dalszy okres użytkowania po tym zastosowaniu”). Ponadto
należy podać co najmniej jedną istotną aktywność/metodę dla środowiska
i jedną istotną aktywność/metodę dla pracowników. Należy je opisać
odpowiednimi kodami „Environmental release category” („Kategoria
uwalniania do środowiska”) i „Process category” („Kategoria procesu”).

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

3.5.5 – Zastosowania przez
konsumentów

Dla każdego rekordu utworzonego w sekcji 3.5.5 – „Consumer uses”
(„Zastosowania przez konsumentów”) należy wypełnić pola „Use name”
(„Nazwa wykorzystania”), „Technical function of the substance during
use” („Funkcja techniczna substancji podczas zastosowania”) oraz
„Subsequent service life for that use” („Dalszy okres użytkowania po tym
zastosowaniu”). Ponadto należy podać co najmniej jedną istotną
aktywność/metodę dla środowiska i jedną istotną aktywność/metodę dla
konsumentów. Należy je opisać odpowiednimi kodami „Environmental
release category” („Kategoria uwalniania do środowiska”) i „Process
category” („Kategoria procesu”).

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

3.5.6 – Okres użytkowania

Dla każdego rekordu utworzonego w sekcji 3.5.6 – „Service life” („Okres
użytkowania”) należy wypełnić pola „Service life name” („Nazwa okresu
użytkowania”) oraz „Technical function of the substance during use”
(„Funkcja techniczna substancji podczas zastosowania”). Ponadto należy
podać co najmniej jedną istotną aktywność/metodę dla środowiska i co
najmniej jedną istotną aktywność/metodę dla konsumentów lub
pracowników. Należy je opisać odpowiednimi kodami „Environmental
release category” („Kategoria uwalniania do środowiska”) i „Process
category” („Kategoria procesu”).

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Jeżeli w nagłówku „Use takes place under rigorously contained
conditions” („Stosowanie odbywa się w ściśle oddzielonych warunkach”)
zaznaczono pole wyboru „Rigorously contained system with strict control

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
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for manual interventions” („Ściśle oddzielony system ze ścisłą kontrolą
ręcznych interwencji”), należy podać dodatkowe szczegóły, aby
udokumentować to stwierdzenie. W tym celu należy wypełnić pole
„Description of non-technical means for strict control” („Opis
nietechnicznych środków służących do ścisłej kontroli”).
Ponadto, w zależności od wyboru, w polu „Registration/Notification status
for the use” („Status rejestracji/powiadomienia dla zastosowania”) należy
podać następujące informacje:
w przypadku wyboru opcji „use (as intermediate) registered according to
REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported <10 tonnes/year
per registrant” („zastosowanie (jako półprodukt) zarejestrowane zgodnie z
art. 10 rozporządzenia REACH; łączna wielkość obrotu produkowanej lub
importowanej substancji <10 ton rocznie na jednego rejestrującego”)
należy uzupełnić pole „Technical means for rigorous containment and
strict control for manual intervention” („Techniczne środku służące do
ścisłego ograniczenia i ścisłej kontroli ręcznych interwencji”) (w tym
samym nagłówku);

137

wymienionych w
art. 17/18. Dotyczy
wszystkich
dokumentacji
wiodących
wspólnego
przedłożenia
zawierających CSR
dla wspólnego
przedłożenia.

w przypadku wyboru opcji „use (as intermediate) registered according to
REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported >=10tonnes/year
per registrant” („zastosowanie (jako półprodukt) zarejestrowane zgodnie z
art. 10 rozporządzenia REACH; łączna wielkość obrotu produkowanej lub
importowanej substancji >=10 ton rocznie na jednego rejestrującego”)
(lub braku wyboru) w zakładce „Contributing scenario for the workers”
(„Istotny scenariusz dla pracowników”) tego samego rekordu należy
utworzyć obszar istotnego scenariusza, a pod nagłówkiem „Technical and
organisational conditions and measures” („Techniczne i organizacyjne
warunki i środki”) należy utworzyć obszar i uzupełnić informacje w polu
„Technical means for rigorous containment and strict control for manual
intervention” („Techniczne środku służące do ścisłego ograniczenia i ścisłej
kontroli ręcznych interwencji”).
3.5.1, 3.5.2, 3.5.3

Jeżeli w części„Use takes place under rigorously contained conditions”
(„Stosowanie odbywa się w ściśle oddzielonych warunkach”) zaznaczono
pole wyboru „Rigorously contained system with minimisation of release to
the environment” („Ściśle oddzielony system z minimalizacją uwalniania
do środowiska”), należy podać dodatkowe szczegóły, aby udokumentować
to stwierdzenie. W tym celu należy wypełnić pole „Description of nontechnical means for strict control” („Opis nietechnicznych środków
służących do ścisłej kontroli”).
Ponadto, w zależności od wyboru, w polu „Registration/Notification status
for the use” („Status rejestracji/powiadomienia dla zastosowania”) należy
podać następujące informacje:
w przypadku wyboru opcji „use (as intermediate) registered according to
REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported <10 tonnes/year
per registrant” („zastosowanie (jako półprodukt) zarejestrowane zgodnie z
art. 10 rozporządzenia REACH; łączna wielkość obrotu produkowanej lub
importowanej substancji <10 ton rocznie na jednego rejestrującego”)
należy uzupełnić pole „Technologies to minimise emissions” („Technologie
mające na celu minimalizację emisji”) (w tym samym nagłówku);

Rejestracja tylko z
wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18. Dotyczy
wszystkich
dokumentacji
wiodących
wspólnego
przedłożenia
zawierających CSR
dla wspólnego
przedłożenia.

w przypadku wyboru opcji „use (as intermediate) registered according to
REACH Article 10; total tonnage manufactured/imported
>=10 tonnes/year per registrant” („zastosowanie (jako półprodukt)
zarejestrowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia REACH; łączna wielkość
obrotu produkowanej lub importowanej substancji >=10 ton rocznie na
jednego rejestrującego”) (lub braku wyboru) w zakładce „Contributing
scenario for the environment (related to workers activities)” („Istotny
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scenariusz dla środowiska (związany z czynnościami pracowników)”) tego
samego rekordu należy utworzyć obszar istotnego scenariusza, a pod
nagłówkiem „Technical and organisational conditions and measures”
(„Techniczne i organizacyjne warunki i środki”) należy utworzyć obszar i
uzupełnić informacje w polu „Technologies to minimise emissions”
(„Technologie mające na celu minimalizacji emisji”).

Rekord badania parametru docelowego – dane ogólne
4 – 7, Dane
administracyjne

Należy określić parametr docelowy („Endpoint”) uwzględniony w
rekordzie badania.

Rejestracja

4 – 7, Dane
administracyjne

Każdy rekord badania parametru docelowego należy wskazać jako
podsumowanie badania, odstąpienie od przedstawienia danych lub
propozycja przeprowadzenia badań.
- W przypadku zamiaru przedłożenia (obszernego) podsumowania
badania, należy wybrać opcję w polu „Adequacy of study”
(„Odpowiedniość badania”) i wypełnić wszystkie odpowiednie pola w
częściach „Administrative data” („Dane administracyjne”), „Data source”
(„Źródło danych”), „Materials and methods” („Materiały i metody”) oraz
„Results and discussion” („Wyniki i omówienie”) dotyczących tego
parametru docelowego. Wszystkie rekordy badań parametrów
docelowych odpowiadające załącznikom do rozporządzenia REACH i
wskazane jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence”
(„ciężar dowodu”) podlegają pełnej weryfikacji kompletności. Inne rodzaje
podsumowań badań należy wypełnić w jak największym możliwym
stopniu.
- W przypadku zamiaru zgłoszenia odstąpienia od przedstawienia danych
należy wybrać opcję w polu „Data waiving” („Odstąpienie od
przedstawienia danych”) i podać uzasadnienie w polu „Justification for
data waiving” („Uzasadnienie odstąpienia od przedstawienia danych”).
- W przypadku zamiaru zgłoszenia propozycji przeprowadzenia badań w
polu „Type of information” („Rodzaj informacji”) należy wybrać opcję
„experimental study planned” („zaplanowane badanie eksperymentalne”)
lub „experimental study planned (based on read-across)” („zaplanowane
badanie eksperymentalne (oparte na podejściu przekrojowym)”) oraz
podać informacje w częściach „Guideline” („Wytyczne”) i „Test material
information” („Informacje dotyczące materiałów testowych”).

Rejestracja

4 – 7, Dane
administracyjne

Rekord badania parametru docelowego nie może stanowić jednocześnie
odstąpienia od przekazania danych, propozycji przeprowadzenia badań
oraz podsumowania badania. W związku z tym nie można w tym samym
rekordzie badania parametru docelowego wybrać opcji w polu „Data
waiving” („Odstąpienie od przedstawienia danych”), wybrać opcji
„experimental study planned” („zaplanowane badanie eksperymentalne”)
/ „experimental study planned (based on read-across)” („zaplanowane
badanie eksperymentalne (oparte na podejściu przekrojowym)”) w polu
„Type of information” („Rodzaj informacji”) i/lub wybrać opcji w polu
„Adequacy of study” („Odpowiedniość badania”).

Rejestracja

4 – 7, Dane
administracyjne

W przypadku zamiaru zgłoszenia odstąpienia od przedstawienia danych
należy wskazać powód zrezygnowania z wymagań w zakresie informacji w
polu „Data waiving” („Odstąpienie od przedstawienia danych”) oraz podać
uzasadnienie w polu „Justification for data waiving” („Uzasadnienie
odstąpienia od przedstawienia danych”). Jeśli żadne z uzasadnień
dostępnych na liście wyboru nie ma zastosowania, należy wybrać opcję
„other:” („inne:”) i podać uzasadnienie w sąsiednim polu tekstowym.

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

4 – 7, Dane
administracyjne

Zgodnie z pkt 3.1 załącznika XI do rozporządzenia REACH odstąpienie w
oparciu o narażenie można przedłożyć w odniesieniu do informacji
wymaganych w załączniku IX i X oraz pkt 8.6 i 8.7 załącznika VIII do
rozporządzenia REACH. W rekordach badań parametrów docelowych
dotyczących innych parametrów docelowych nie można zaznaczyć opcji

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych
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„exposure considerations” („analiza zagrożenia”) w polu „Data waiving”
(„Odstąpienie od przedstawienia danych”).
4 – 7, Dane
administracyjne

Propozycję przeprowadzenia badań można przedłożyć w odniesieniu do
informacji wskazanych w załączniku IX i X do rozporządzenia REACH.

Rejestracja:
propozycja
przeprowadzenia
badań

4 – 7, Dane
administracyjne

W przypadku propozycji przeprowadzenia badań na kręgowcach należy
udokumentować przyczyny, z powodu których możliwości dostosowania
przedstawionych w rozporządzeniu REACH nie można odnieść do
wymagań w zakresie informacji. Te informacje należy podać w polu
„Justification for type of information” („Uzasadnienie dla rodzaju
informacji”). Zostaną one opublikowane na stronie ECHA. Zaleca się
zastosowanie szablonów tekstu dostępnych dla tego pola, aby upewnić
się, że podano wszystkie istotne informacje.

Rejestracja:
propozycja
przeprowadzenia
badań

4 – 7, Dane
administracyjne

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Type of information” („Rodzaj
informacji”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

4 – 7, Dane
administracyjne

Dla każdego rekordu oznaczonego jako badanie kluczowe lub ciężar
dowodu z parametrem „Type of information” („Rodzaj informacji”)
określonym jako „(Q)SAR” należy podać odpowiednią i wiarygodną
dokumentację dotyczącą zastosowanej metody. Dokumentację należy
umieścić w polu „Justification for type of information” („Uzasadnienie dla
rodzaju informacji”), korzystając z dostępnych szablonów tekstu, lub
dołączyć w tabeli „Attached justification” („Dołączone uzasadnienie”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu;
QSAR

Jeśli niektóre części dokumentacji (QMRF) dotyczą więcej niż jednego
rekordu badania parametru docelowego, należy dodać powiązanie z
rekordem, do którego w tabeli „Cross-reference” („Odniesienie”)
dołączono wspólną dokumentację, oraz wskazać rodzaj dokumentacji w
polu „Reason/purpose” („Przyczyna/cel”). Jednakże określone informacje
w odniesieniu do każdego przewidywania należy zawsze podawać
oddzielnie dla każdego rekordu (Q)SAR.
4 – 7, Dane
administracyjne

Pole „Administrative data” („Dane administracyjne”) nie zostało
całkowicie wypełnione. Dla każdego rekordu oznaczonego jako badanie
kluczowe lub ciężar dowodu oraz określonego w polu „Type of
information” („Rodzaj informacji”) jako oparte na podejściu przekrojowym
należy podać specyficzne dla parametru docelowego uzasadnienie
podejścia przekrojowego w polu „Justification for type of information”
(„Uzasadnienie dla rodzaju informacji”). Pole zawiera szablony tekstu w
celu ułatwienia sporządzania dokumentacji dotyczącej uzasadnienia.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu;
podejście
przekrojowe

Ponadto dodatkowe informacje potwierdzające podejście przekrojowe
można podać w polu „Attached justification” („Dołączone uzasadnienie”).
Aby wskazać dokumentację uzupełniającą znajdującą się w innym miejscu
zbioru danych, należy dodać powiązanie z rekordem (-ami) zawierającym
te informacje w tabeli „Cross-reference” („Odniesienie”) oraz wskazać
rodzaj powiązanej z nim dokumentacji w polu „Reason/purpose”
(„Przyczyna/cel”).
4 – 7, Dane
administracyjne

Dla każdego rekordu oznaczonego jako badanie kluczowe lub ciężar
dowodu oraz określonego w polu „Type of information” („Rodzaj
informacji”) jako„read-across from supporting substance (structural
analogue or surrogate)” („oparte na podejściu przekrojowym na
podstawie substancji uzupełniającej (analog strukturalny lub substytut)”),
należy podać źródłowy rekord(-y) badania parametru docelowego.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu;
podejście
przekrojowe

Aby ten cel osiągnąć, w tej samej sekcji musi istnieć co najmniej jeden inny
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rekord badania parametru docelowego z wybranym ustawieniem „key
study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”)
dla parametru „Adequacy of study” („Odpowiedniość badania”). Rekord
ten zawiera badanie źródłowe, na którym oparty jest docelowy rekord o
podejściu przekrojowym. Rekord o podejściu przekrojowym musi być
powiązany z każdym źródłowym rekordem badania parametru
docelowego poprzez tabelę „Cross-reference” („Odniesienie”).
4 – 7, Dane
administracyjne

Jeśli co najmniej jeden rekord oznaczony jako badanie kluczowe lub ciężar
dowodu w polu „Type of information” („Rodzaj informacji”) został
wskazany jako „read-across based on grouping of substances (category
approach)” („podejście przekrojowe oparte na grupowaniu substancji
(podejście kategoryzacyjne”), z substancją należy powiązać co najmniej
jeden obiekt kategorii. W każdej kategorii należy podać informacje na
temat hipotezy dla kategorii, dziedziny zastosowania i uzasadnienia dla
kategorii w polu „Category rationale” („Powód dla kategorii”) lub jako
załącznik w części „Reports” („Sprawozdania”). Ponadto opcja „Category
members” („Członkowie kategorii”) musi być powiązana i zawierać listę
dokumentów kategorii („Category documents”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu;
podejście
przekrojowe

4 – 7, Dane
administracyjne

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Reliability” („Niezawodność”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

4 – 7, Źródło danych

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić tabelę „Reference” („Odniesienie”). Dla
każdego odniesienia należy zawsze wskazać następujące parametry:
„Year” („Rok”) lub „Report date” („Data sprawozdania”). Dodatkowo
należy podać co najmniej następujące dane:

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

- jeżeli dane pochodzą ze sprawozdania z badań, należy uzupełnić pola
„Testing laboratory” („Laboratorium badawcze”) (wraz z pełnym adresem
laboratorium badawczego zawierającym miejscowość i kraj) oraz „Report
no.” („Sprawozdanie nr”) i „Company study no.” („Badanie firmy nr”) lub
„Title” („Tytuł”);
- jeżeli dane pochodzą od firmy, należy wypełnić pole „Report no.”
(„Sprawozdanie nr”) lub „Company study no.” („Badanie firmy nr”).
Dodatkowo należy podać informacje w części „Author” („Autor”), „Owner
company” („Firma będąca właścicielem”) i/lub „Title” („Tytuł”);
- jeżeli dane pochodzą z literatury, należy wypełnić pole „Bibliographic
source” („Źródło bibliograficzne”). Należy podać odpowiednie informacje,
aby można było zidentyfikować źródło w literaturze.
5 – 7, Źródło danych

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”), w którym badanie zostało wskazane jako zgodne z GLP, należy
podać dane kontaktowe laboratorium badawczego. W tym celu co
najmniej jeden wpis w tabeli „Reference” („Odniesienie”) musi zawierać
informacje dotyczące nazwy, adresu i kraju w polu „Testing laboratory”
(„Laboratorium badawcze”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

4 – 7, Źródło danych

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Data access” („Dostęp do danych”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W przypadku wybrania opcji „data submitter has permission to refer”
(„podmiot przedkładający dane posiada uprawnienia do odniesienia”) w
sąsiednim polu należy podać oświadczenie zgodnie z otrzymanymi od
ECHA instrukcjami i pozwolenie na dostęp do odniesienia.
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Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) lub wskazanego jako propozycja przeprowadzenia badań w
polu „Guideline” („Wytyczne”) tabeli „Test guideline” („Wytyczne
dotyczące badania”) należy podać wytyczne, które zostały (mają być)
zastosowane w badaniu. W przypadku dodania kilku wierszy pole
„Guideline” („Wytyczne”) należy określić dla każdego z nich. Jeśli na liście
wyboru nie znaleziono wytycznych zastosowanych w badaniu, należy
wybrać opcję „other:” („inne:”) i w sąsiednim polu tekstowym wprowadzić
informacje na temat wytycznych.
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Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
propozycja
przeprowadzenia
badań

Jeśli nie można określić żadnych wytycznych dotyczących badania (np. z
powodu tego, że badanie zostało przeprowadzone bez zastosowania
wytycznych lub zastosowano (Q)SAR), w polu „Principles of method if
other than guideline” („Zasady metody, jeśli inna niż wytyczne”) należy
podać zasady protokołu badawczego lub metody.
5 – 7, Materiały i metody

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „GLP compliance” („Zgodność z GLP”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

4 – 7, Materiały i metody

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) lub wskazanego jako propozycja przeprowadzenia badań należy
podać materiał testowy, który został (ma być) zastosowany w badaniu,
łącząc rekord informacji o materiale testowym (TMI) w tabeli „Test
material information” („Informacje o materiale testowym”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
propozycja
przeprowadzenia
badań

Rekord TMI powinien zawierać wystarczające informacje, aby umożliwić
zrozumienie tożsamości badanej substancji. Należy podać co najmniej
jeden składnik („Constituent”) w części „Composition” („Skład”). Każdy
utworzony składnik w wyznaczonych polach musi zawierać co najmniej
jeden z następujących identyfikatorów: numer WE, numer CAS, nazwa
IUPAC.
W przypadku docelowego rekordu o podejściu przekrojowym informacje o
materiale testowym powinny określać substancję docelową podejścia
przekrojowego.

Rekord badania parametru docelowego – sekcja 4
4.2 – Temperatura
topnienia / temperatura
krzepnięcia
4.3 – Temperatura wrzenia
4.4 – Gęstość
4.5 – Wielkość cząstek
4.6 – Prężność par
4.7 – Współczynnik
podziału
4.8 – Rozpuszczalność w
wodzie
4.11 – Temperatura
zapłonu
4.22 – Lepkość

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) w części „Materials and methods”
(„Materiały i metody”) należy podać parametr „Type of information”.

Rejestracja:
badanie kluczowe

4.1 – Wygląd / stan
fizyczny / barwa, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Physical state at 20ºC and 1013 hPa”
(„Stan fizyczny w temp. 20ºC i przy ciśnieniu 1013 hPa”). Ponadto należy

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
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uzupełnić pole „Form” („Postać”) (jeśli dotyczy).
4.2 – Temperatura
topnienia / temperatura
krzepnięcia), Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić co najmniej jedno z pól: „Melt./Freez. pt.”
(„Temp. topnienia/krzepnięcia”), „Decomp. temp.” („Temp. rozkładu”) lub
„Subl. temp” („Temp. sublimacji”) wraz z jednostką.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
4.3 – Temperatura
wrzenia, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pola „Boiling. pt.” („Temp. wrzenia”) i „Atm.
pressure” („Ciśn. atmosferyczne”) lub pola „Decomposition” („Rozkład”) i
„Decomposition temperature” („Temperatura rozkładu”) wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
4.4 – Gęstość, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pola „Type” („Rodzaj”), „Density” („Gęstość”)
oraz „Temp.” wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
4.5 – Rozkład wielkości
cząstek, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić co najmniej jedną z tabel: „Particle size”
(„Wielkość cząstek”) lub „Particle size distribution at different passages”
(„Rozkład wielkości cząstek po przejściu przez różne sita”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „Particle size” („Wielkość cząstek”) należy uzupełnić pola
„Percentile” („Percentyl”), „Mean” („Średnia”) i „St. dev.” („Odchyl. st.”)
wraz z jednostkami. W tabeli „Particle size distribution at different
passages” („Rozkład wielkości cząstek po przejściu przez różne sita”)
należy uzupełnić pola „No.” („Nr”), „Size” („Wielkość”) i „Distribution”
(„Rozkład”) wraz z jednostkami.
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) odpowiedniej tabeli należy podać
wyjaśnienie.
4.6 – Prężność par, Wyniki
i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pola „Vapour pressure” („Prężność par”) oraz
„Temperature” („Temperatura”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
4.7 – Współczynnik
podziału, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Type” („Rodzaj”), „Partition coefficient”
(„Współczynnik podziału”), „Temp.” oraz „pH” wraz z jednostką (w
stosownych przypadkach).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
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4.7 – Współczynnik
podziału

Jeśli nie można wyznaczyć współczynnika podziału, należy podać wartość
wyliczoną. W tym celu, oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia
danych, w sekcji 4.7 należy podać co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego wskazany jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z ustawieniem „(Q)SAR” lub
„calculation (if not (Q)SAR)” („obliczenie (jeśli nie (Q)SAR)”) dla parametru
„Type of information” („Rodzaj informacji”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

4.8 – Rozpuszczalność w
wodzie, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić co najmniej jedną z tabel: „Water solubility”
(„Rozpuszczalność w wodzie”) lub „Solubility of metal ions in aqueous
media” („Rozpuszczalność jonów metali w środowisku wodnym”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „Water solubility” („Rozpuszczalność w wodzie”) należy uzupełnić
pola „Water solubility” („Rozpuszczalność w wodzie”), „Temp.” i „pH”
wraz z jednostkami. W tabeli „Solubility of metal ions in aqueous media”
(„Rozpuszczalność jonów metali w środowisku wodnym”) należy uzupełnić
pola „Type of test” („Rodzaj badania”), „Mean dissolved conc.” („Średnie
rozcieńczone stężenie”) oraz „Element analysed” („Analizowany element”)
wraz z jednostkami.
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) odpowiedniej tabeli należy podać
wyjaśnienie.
4.10 – Napięcie
powierzchniowe, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pola „Surface tension” („Napięcie
powierzchniowe”), „Temp.” i „Concentration” („Stężenie”) wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
4.11 – Temperatura
zapłonu, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pola „Flash point” („Temperatura zapłonu”)
oraz „Atm. press.” („Ciśn. atm.”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
4.12 – Temperatura
samozapłonu, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić co najmniej jedną z tabel: „Auto-ignition
temperature (liquids/gases)” („Temperatura samozapłonu (ciecze/gazy)”)
lub „Relative self-ignition temperature (solids)” („Względna temperatura
samozapłonu (substancje stałe)”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „Auto-ignition temperature (liquids/gases)” („Temperatura
samozapłonu (ciecze/gazy)”) należy uzupełnić pola „Auto-ignition
temperature” („Temperatura samozapłonu”) oraz „Atm. press.” („Ciśn.
atm.”) wraz z jednostkami. W tabeli „Relative self-ignition temperature
(solids)” („Względna temperatura samozapłonu (substancje stałe)”) należy
uzupełnić pole „Relative self-ignition temperature” („Względna
temperatura samozapłonu”) wraz z jednostką.
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) odpowiedniej tabeli należy podać
wyjaśnienie.
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Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) sprawdzane są następujące elementy:

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Dla każdego wiersza utworzonego w tabeli „Flammable gases (Lower and
upper explosion limit)” („Gazy łatwopalne (górna i dolna granica
wybuchowości)”) należy uzupełnić pole „Parameter” („Parametr”) oraz
wskazać opcję „Value” („Wartość”) wraz z jednostką. Należy utworzyć
wiersze zarówno dla parametru „lower explosion limit” („dolna granica
wybuchowości”), jak i „upper explosion limit” („górna granica
wybuchowości”). Jeśli zmierzono pozostałe parametry, należy dodatkowo
wybrać opcję „other:” („inne:”) i w sąsiednim polu określić parametr.
Dla każdego wiersza utworzonego w tabeli „Flammable solids”
(„Substancja stała łatwopalna”) należy uzupełnić pole „Test procedure”
(„Procedura testowa”) oraz określić parametr „Burning time” („Czas
palenia”) wraz z jednostką.
Jeśli dla opcji „Parameter” („Parametr”) lub „Test procedure” („Procedura
testowa”) nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) znajdującym się w tym samym wierszu należy
podać wyjaśnienie.
Należy pamiętać, że w przypadku substancji stałych i gazów wymóg 7.10
Palność rozporządzenia REACH znajduje się w sekcji 4.13 – Flammability
(Palność). Badania palności dotyczące cieczy znajdują się w części 4.11 –
Flash point (Temperatura zapłonu). Jeżeli substancja jest cieczą, w sekcji
4.13 należy wybrać parametr docelowy dla substancji stałych
łatwopalnych lub gazów łatwopalnych, oznaczyć je jako „data waiver
(study technically not feasible)” („odstąpienie od przedstawienia danych
(badania niewykonalne technicznie)”) i w polu „Justification for data
waiving” („Uzasadnienie odstąpienia od przedstawienia danych”) wybrać
opcję „the study does not need to be conducted because the substance is
a liquid” („badanie nie musi być przeprowadzone, ponieważ substancja
jest cieczą”).
4.14 – Właściwości
wybuchowe, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) co najmniej jedna z poniższych tabel musi zawierać wynik:
-„Small-scale preliminary tests” („Wstępne badania na małą skalę”);
-„Results of test series for explosives” („Wyniki serii badań środków
wybuchowych”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Dla każdego wiersza utworzonego w tabeli „Small-scale preliminary tests”
(„Wstępne badania na małą skalę”) należy uzupełnić pole „Parameter”
(„Parametr”) i wskazać opcję „Value” („Wartość”). Dla każdego wiersza
utworzonego w tabeli „Results of test series for explosives” („Wyniki serii
badań środków wybuchowych”) należy uzupełnić pola „Test series” („Seria
badań”), „Method” („Metoda”), „Parameter” („Parametr”), „Value”
(„Wartość”) oraz „Result” („Wynik”).
Jeśli dla opcji „Parameter” („Parametr”) lub „Test series” („Seria badań”)
nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result” („Uwagi
dotyczące wyniku”) znajdującym się w tym samym wierszu należy podać
wyjaśnienie.
4.14 – Właściwości
wybuchowe

Jeśli odstąpiono od badania na podstawie energii/temperatury rozkładu
substancji, należy podać dodatkowe szczegóły na temat tych właściwości
w polu „Remarks” („Uwagi”) obok pola „Justification for data waiving”

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
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(„Uzasadnienie odstąpienia od przedstawienia danych”) lub w polu
„Justification for type of information” („Uzasadnienie dla rodzaju
informacji”).

danych

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) co najmniej jedna z poniższych tabel musi zawierać wynik:
- „Test result (Oxidising gases)” („Wynik badania (gazy utleniające)”);
- „Test result (Oxidising liquids)” („Wynik badania (substancje ciekłe
utleniające)”);
- „Test result (Oxidising solids)” („Wynik badania (substancje stałe
utleniające)”);

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Dla każdego wiersza utworzonego w tabeli „Test result (Oxidising gases)”
(„Wynik badania (gazy utleniające)”) należy uzupełnić pole „Parameter”
(„Parametr”) i wskazać opcję „Result” („Wynik”) wraz z jednostką.
Dla każdego wiersza utworzonego w tabeli „Test result (Oxidising liquids)”
(„Wynik badania (substancje ciekłe utleniające)”) należy uzupełnić pole
„Parameter” („Parametr”) oraz wskazać opcje „Sample tested” („Badana
próbka”) i „Result” („Wynik”) wraz z jednostką.
Dla każdego wiersza utworzonego w tabeli „Test result (Oxidising solids)”
(„Wynik badania (substancje stałe utleniające)”) należy uzupełnić pole
„Parameter” („Parametr”) oraz wskazać opcje „Sample tested” („Badana
próbka”) i „Result” („Wynik”) wraz z jednostką.
Jeśli dla określonej opcji „Parameter” („Parametr”) nie określono wyniku
ilościowego, w polu „Remarks on result” („Uwagi dotyczące wyniku”)
należy podać wyjaśnienie.
4.17 – Stabilność w
rozpuszczalnikach
organicznych, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Test substance stable” („Substancja
badana stabilna”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

4.21 – Stała dysocjacji,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Dissociating properties” („Właściwości
dysocjacyjne”). Jeśli z listy wyboru wybrano wartość „Yes” („Tak”), w
tabeli „Dissociation constant” („Stała dysocjacji”) należy utworzyć co
najmniej jeden wiersz z uzupełnionymi polami „pKa” i „Temp.” wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego stałej dysocjacji pomimo
wskazania, że substancja posiada właściwości dysocjacyjne, w polu
„Remarks on result” („Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać
wyjaśnienie.
4.21 – Lepkość, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Value” („Wartość”) oraz „Temp.” wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.

Rekord badania parametru docelowego – sekcja 5
5.1.2 – Hydroliza, Wyniki i
omówienie

W zależności od tego, w jaki sposób badanie zostało przeprowadzone, dla
każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako „key

Rejestracja:
badanie kluczowe
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study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”)
należy podać następujące informacje:

lub ciężar dowodu

- Jeśli przeprowadzono wstępne badanie, wyniki należy opisać w polu
„Preliminary study” („Badanie wstępne”). Jeśli badanie wstępne wskazuje,
że substancja jest stabilna hydrolitycznie i nie przeprowadzono kolejnych
badań, należy to wskazać w polu „Remarks on result” („Uwagi dotyczące
wyniku”) w tabeli „Dissipation half-life of parent compound” („Okres
półtrwania rozproszenia związku macierzystego”).
- Jeśli przeprowadzono pełne badanie hydrolizy, w tabeli „Dissipation halflife of parent compound” („Okres półtrwania rozproszenia związku
macierzystego”) należy wypełnić co najmniej jedno z pól: „Hydrolysis rate
constant” („Stała szybkości hydrolizy”) lub„Half-life” („Okres półtrwania”)
wraz z jednostkami. Jeśli nie określono wyniku ilościowego w pełnym
badaniu hydrolizy, w polu „Remarks on result” („Uwagi dotyczące
wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
Ponadto należy wybrać opcję w polu „Transformation products”
(„Produkty przemiany”). Jeśli wybrano opcję „Yes” („Tak”), w tabeli
„Identity of transformation products” („Tożsamość produktów
przemiany”) należy podać produkt(y) przemiany, łącząc odpowiednią
substancję(-e) wzorcową w polu „Reference substance” („Substancja
wzorcowa”).
5.1.2 – Hydroliza

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest wysoce
nierozpuszczalna w wodzie, w sekcji 4.8 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 5.1.2) co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu podatności substancji na
biodegradację, w sekcji 5.2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 5.1.2) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).
5.2.1 – Biodegradacja w
wodzie: badania
przesiewowe
5.2.2 – Biodegradacja w
wodzie i osadzie: badania
symulacyjne

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Inoculum or test system” („Inokulum lub
system testowy”) w części „Materials and methods” („Materiały i
metody”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

5.2.1 – Biodegradacja w
wodzie: badania
przesiewowe, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „% Degradation” („Rozkład (%)”) należy uzupełnić pola
„Parameter” („Parametr”), „Value” („Wartość”) oraz „Sampling time”
(„Czas próbkowania”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
5.2.2 – Biodegradacja w
wodzie i osadzie: badania
symulacyjne, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić co najmniej jedną z tabel: „% Degradation”
(„Rozkład (%)”) lub „Half-life of parent compound / 50% disappearance
time (DT50)” („Okres półtrwania związku macierzystego / czas
połowicznego zaniku (DT50)”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „% Degradation” („Rozkład (%)”) należy uzupełnić pola „% Degr.”

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Data wydania: maj 2017 r.

147

(„Rozkład (%)”), „Parameter” („Parametr”) oraz „Sampling time” („Czas
próbkowania”) wraz z jednostkami. W tabeli „Half-life of parent
compound / 50% disappearance time (DT50)” („Okres półtrwania związku
macierzystego / czas połowicznego zaniku (DT50)”) należy uzupełnić pola
„Compartment” („Kompartment”), „Half-life” („Okres półtrwania”) oraz
„Temp.” wraz z jednostkami. Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w
polu „Remarks on result” („Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać
wyjaśnienie.
Ponadto należy wybrać opcję w polu „Transformation products”
(„Produkty przemiany”). Jeśli wybrano opcję „Yes” („Tak”), w tabeli
„Identity of transformation products” („Tożsamość produktów
przemiany”) należy podać produkt(y) przemiany, łącząc odpowiednią
substancję(-e) wzorcową w polu „Reference substance” („Substancja
wzorcowa”).
5.2.2 – Biodegradacja w
wodzie i osadzie: badania
symulacyjne

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest wysoce
nierozpuszczalna w wodzie, w sekcji 4.8 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 5.2.2) co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu podatności substancji na
biodegradację, w sekcji 5.2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 5.2.2) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).
5.2.3 – Biodegradacji w
glebie, Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić co najmniej jedną z tabel: „% Degradation”
(„Rozkład (%)”) lub „Half-life / dissipation time of parent compound”
(„Okres półtrwania / czas rozproszenia związku macierzystego”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „% Degradation” („Rozkład (%)”) należy uzupełnić pola „% Degr.”
(„Rozkład (%)”), „Parameter” („Parametr”) oraz „Sampling time” („Czas
próbkowania”) wraz z jednostkami. W tabeli „Half-life / dissipation time of
parent compound” („Okres półtrwania / czas rozproszenia związku
macierzystego”) należy uzupełnić pola „Half-life” („Okres półtrwania”)
oraz „Temp.” wraz z jednostkami. Jeśli nie określono wyniku ilościowego,
w polu „Remarks on result” („Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać
wyjaśnienie.
Ponadto należy wybrać opcję w polu „Transformation products”
(„Produkty przemiany”). Jeśli wybrano opcję „Yes” („Tak”), w tabeli
„Identity of transformation products” („Tożsamość produktów
przemiany”) należy podać produkt(y) przemiany, łącząc odpowiednią
substancję(-e) wzorcową w polu „Reference substance” („Substancja
wzorcowa”).
5.2.3 – Biodegradacja w
glebie

Jeśli odstąpiono od badania z powodu podatności substancji na
biodegradację, w sekcji 5.2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 5.2.3) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

5.3.1 – Bioakumulacja: w
środowisku
wodnym/osadzie, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Bioaccumulation factor” („Współczynnik
bioakumulacji”) należy uzupełnić pola „Type” („Rodzaj”) oraz „Value”
(„Wartość”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
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Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
5.4.1 –
Adsorpcja/desorpcja,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić co najmniej jedną z tabel: „Adsorption
coefficient” („Współczynnik adsorpcji”) lub „Partition coefficients”
(„Współczynniki podziału”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „Adsorption coefficient” („Współczynnik adsorpcji”) należy
uzupełnić pole „Type” („Rodzaj”) oraz wskazać parametr „Value”
(„Wartość”). Jeśli w części „Type” („Rodzaj”) wybrano opcję „Kd” lub „log
Kd”, należy uzupełnić pole „% Org. carbon” („Węgiel org. (%)”). W tabeli
„Partition coefficients” („Współczynniki podziału”) należy uzupełnić pole
„Type” („Rodzaj”) oraz wskazać parametr „Value” („Wartość”).
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
5.4.1 –
Adsorpcja/desorpcja

Jeśli odstąpiono od badania z powodu właściwości fizykochemicznych
substancji, należy podać dodatkowe szczegóły na temat tych właściwości
oraz ich wpływ na adsorpcję/desorpcję w polu „Remarks” („Uwagi”)
znajdującym się obok pola „Justification for data waiving” („Uzasadnienie
odstąpienia od przedstawienia danych”) lub w polu „Justification for type
of information” („Uzasadnienie dla rodzaju informacji”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja szybko się
rozkłada, w sekcji 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 i/lub 5.2.3 należy podać (oprócz
rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 5.4.1) co najmniej
jeden rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu niskiego współczynnika podziału
oktanol/woda, w sekcji 4.7 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 5.4.1) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rekord badania parametru docelowego i podsumowanie sekcji – sekcja 6
6 – Informacje
ekotoksykologiczne

Podsumowanie parametrów docelowych należy utworzyć w części
„Ecotoxicological information” („Informacje ekotoksykologiczne”), a każde
utworzone podsumowanie musi być całkowicie wypełnione. Dla każdego z
zagrożeń należy dokonać wyboru z listy wyboru „Hazard assessment
conclusion” („Wnioski na temat oceny zagrożeń”). Jeśli wybrano opcję
„PNEC”, w polu znajdującym się pod wnioskami należy podać wartość i
jednostkę.

Rejestracja:
indywidualny
rejestrujący i
wiodący
rejestrujący –
powyżej 10 ton
rocznie

6.1.1 – Toksyczność
krótkookresowa dla ryb,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.1.1 – Toksyczność
krótkookresowa dla ryb

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest wysoce
nierozpuszczalna w wodzie, w sekcji 4.8 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 6.1.1) co najmniej jeden

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
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danych

Jeśli odstąpiono od badania krótkookresowego z powodu dostępności
badania toksyczności przedłużonej dla ryb, w sekcji 6.1.2 należy podać
(oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 6.1.1) co
najmniej jeden rekord badania parametru docelowego oznaczony jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”).
Jeśli odstąpiono od badania krótkookresowego z powodu tego, że zostanie
przeprowadzone badanie toksyczności przedłużonej dla ryb, w sekcji 6.1.2
należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w
sekcji 6.1.1) co najmniej jeden rekord badania parametru docelowego
oznaczony jako propozycja przeprowadzenia badań.
6.1.2 – Toksyczność
przedłużona dla ryb,
(Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.1.3 – Toksyczność
krótkookresowa dla
bezkręgowców wodnych,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.1.3 – Toksyczność
krótkookresowa dla
bezkręgowców wodnych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest wysoce
nierozpuszczalna w wodzie, w sekcji 4.8 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 6.1.3) co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania krótkookresowego z powodu dostępności
badania toksyczności przedłużonej dla bezkręgowców wodnych, w sekcji
6.1.4 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych
w sekcji 6.1.3) co najmniej jeden rekord badania parametru docelowego
oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence”
(„ciężar dowodu”).
Jeśli odstąpiono od badania krótkookresowego z powodu tego, że zostanie
przeprowadzone badanie toksyczności przedłużonej dla bezkręgowców
wodnych, w sekcji 6.1.4 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 6.1.3) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako propozycja przeprowadzenia
badań.
6.1.4 – Toksyczność
przedłużona dla
bezkręgowców wodnych,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect conc.” („Stęż. powodujące

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
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zmiany”) wraz z jednostkami.
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.1.5 – Toksyczność dla
organizmów wodnych –
glonów i cyjanobakterii,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.1.6 – Toksyczność dla
roślin wodnych innych niż
glony, Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.1.7 – Toksyczność dla
mikroorganizmów, Wyniki
i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.1.7 – Toksyczność dla
mikroorganizmów

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest wysoce
nierozpuszczalna w wodzie, w sekcji 4.8 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 6.1.7) co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu podatności substancji na
biodegradację, w sekcji 5.2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 6.1.7) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).
6.2 – Toksyczność dla
osadu, Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”), „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) oraz „Basis for effect” („Podstawa dla zmian”) wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.3.1 – Toksyczność dla
makroorganizmów
glebowych z wyjątkiem
stawonogów, Wyniki i

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
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descriptor” („Wskaźnik dawki”), „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) oraz „Basis for effect” („Podstawa dla zmian”) wraz z
jednostkami.
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.

6.3.2 – Toksyczność dla
stawonogów lądowych,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”), „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) oraz „Basis for effect” („Podstawa dla zmian”) wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.3.1 – Toksyczność dla
makroorganizmów
glebowych z wyjątkiem
stawonogów
6.3.2 – Toksyczność dla
stawonogów lądowych

Jeśli odstąpiono od badania krótkookresowego z powodu dostępności
badania toksyczności przedłużonej dla organizmów lądowych, w sekcji
6.3.1 lub 6.3.2 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji) co najmniej jeden rekord oznaczony jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) oraz wybrać odpowiedni parametr docelowy („Endpoint”) dla
przedłużonego badania.

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

6.3.3 – Toksyczność dla
roślin lądowych, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”), „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) oraz „Basis for effect” („Podstawa dla zmian”) wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.3.3 – Toksyczność dla
roślin lądowych

Jeśli odstąpiono od badania krótkookresowego z powodu dostępności
badania toksyczności przedłużonej dla roślin lądowych, w sekcji 6.3.3
należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych) co
najmniej jeden rekord oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) oraz w polu „Endpoint”
(„Parametr docelowy”) wybrać wartość „toxicity to terrestrial plants: longterm” („toksyczność dla roślin lądowych: przedłużona”) lub „toxicity to
terrestrial plants: short-term (with study design considered suitable for
long-term assessment)” („toksyczność dla roślin lądowych:
krótkookresowa (przy schemacie badania uważanym za odpowiedni do
oceny przedłużonej)”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

6.3.4 – Toksyczność dla
mikroorganizmów
glebowych, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect concentrations” („Stężenia powodujące
zmiany”) należy uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”), „Effect conc.” („Stęż. powodujące
zmiany”) oraz „Basis for effect” („Podstawa dla zmian”) wraz z
jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
6.3.5 – Toksyczność dla
ptaków, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect levels” („Poziomy powodujące zmiany”) należy

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
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uzupełnić pola „Duration” („Czas trwania”), „Dose descriptor” („Wskaźnik
dawki”) oraz „Effect level” („Poziom powodujący zmiany”) wraz z
jednostkami.
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.

Rekord badania parametru docelowego i podsumowanie sekcji – sekcja 7
7 – Informacje
toksykologiczne

Podsumowanie parametrów docelowych należy utworzyć w części
„Toxicological information” („Informacje toksykologiczne”), a każde
utworzone podsumowanie musi być całkowicie wypełnione. Dla każdego z
zagrożeń dla pracowników („Workers”) i populacji ogólnej („General
population”) należy wybrać opcję z listy wyboru „Hazard assessment
conclusion” („Wnioski na temat oceny zagrożeń”). Jeśli wybrano opcję
„DNEL”, „DMEL” lub „other toxicological threshold” („inna toksykologiczna
wartość progowa”), w polach znajdujących się pod wnioskami należy
podać wartość i jednostkę.

Rejestracja:
indywidualny
rejestrujący i
wiodący
rejestrujący –
powyżej 10 ton
rocznie

7.2.1 – Toksyczność ostra:
narażenie przez drogi
pokarmowe, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect levels” („Poziomy powodujące zmiany”) należy
uzupełnić pola „Dose descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect level”
(„Poziom powodujący zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
7.2.1 – Toksyczność ostra:
narażenie przez drogi
pokarmowe

Jeśli odstąpiono od badania toksyczności ostrej po narażeniu przez drogi
pokarmowe z powodu dostępności badania toksyczności ostrej po
narażeniu przez drogi oddechowe, w sekcji 7.2.2 należy podać (oprócz
rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.2.1) co najmniej
jeden rekord oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”) lub
„weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako działająca żrąco na skórę, w sekcji 2.1 należy podać
(oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.2.1) co
najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy
zagrożenia „Skin corrosion/irritation” („Działanie żrące/drażniące na
skórę”).
7.2.2 – Toksyczność ostra:
narażenie przez drogi
oddechowe, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect levels” („Poziomy powodujące zmiany”) należy
uzupełnić pola „Dose descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect level”
(„Poziom powodujący zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
7.2.2 – Toksyczność ostra:
narażenie przez drogi
oddechowe

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako działająca żrąco na skórę, w sekcji 2.1 należy podać
(oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.2.2) co
najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją działania żrącego
na skórę dla klasy zagrożenia „Skin corrosion/irritation” („Działanie
żrące/drażniące na skórę”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

7.2.3 – Toksyczność ostra:
narażenie przez skórę,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Effect levels” („Poziomy powodujące zmiany”) należy
uzupełnić pola „Dose descriptor” („Wskaźnik dawki”) oraz „Effect level”
(„Poziom powodujący zmiany”) wraz z jednostkami.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
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Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
7.2.3 – Toksyczność ostra:
narażenie przez skórę

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako działająca żrąco na skórę, w sekcji 2.1 należy podać
(oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.2.3) co
najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją działania żrącego
na skórę dla klasy zagrożenia „Skin corrosion/irritation” („Działanie
żrące/drażniące na skórę”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

7.3.1 – Działanie
drażniące/żrące na skórę,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić tabelę wyników w części „In vitro” lub „In
vivo”.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „In vitro – Results” („In vitro – wyniki”) należy uzupełnić pola
„Irritation/corrosion parameter” („Parametr właściwości
drażniących/żrących”) oraz „Value” („Wartość”). W tabeli „In vivo –
Results” („In vivo – wyniki”) należy uzupełnić pola „Irritation parameter”
(„Parametr właściwości drażniących”), „Time point” („Punkt czasowy”)
oraz „Score” („Wynik”).
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) odpowiedniej tabeli należy podać
wyjaśnienie.
7.3.1 – Działanie
drażniące/żrące na skórę

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako działająca żrąco na skórę, w sekcji 2.1 należy podać
(oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.3.1) co
najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy
zagrożenia „Skin corrosion/irritation” („Działanie żrące/drażniące na
skórę”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja samorzutnie
zapala się w powietrzu, w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.3.1) co najmniej jeden
rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia „Pyrophoric
liquids” („Substancje ciekłe piroforyczne”) lub „Pyrophoric solids”
(„Substancje stałe piroforyczne”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancję zaklasyfikowano
jako bardzo toksyczną dla skóry, w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.3.1) co najmniej jeden
rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia „Acute
toxicity – dermal” („Toksyczność ostra – narażenie przez skórę”) i/lub
„Specific target organ toxicity – single” („Działanie toksyczne na narządy
docelowe – jednokrotne”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu wyników badania toksyczności
ostrej po narażeniu przez skórę, w sekcji 7.2.3 należy podać (oprócz
rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.3.1) co najmniej
jeden rekord oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”) lub
„weight of evidence” („ciężar dowodu”).
Jeśli odstąpiono od badania działania drażniącego na skórę w warunkach
in vitro z powodu dostępności badania działania drażniącego na skórę w
warunkach in vivo, w sekcji 7.3.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
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lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją „skin
irritation: in vivo” („działanie drażniące na skórę: in vivo”) dla parametru
docelowego („Endpoint”).
7.3.2 – Działanie drażniące
na oczy, Wyniki i
omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić tabelę wyników w części „ex vivo/in vitro” lub
„in vivo”.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „Results of ex vivo / in vitro study” („Wyniki badania ex vivo / in
vitro”) należy uzupełnić pola „Irritation parameter” („Parametr
właściwości drażniących”) oraz „Value” („Wartość”). W tabeli „Results of
in vivo study” („Wyniki badania in vivo”) należy uzupełnić pola „Irritation
parameter” („Parametr właściwości drażniących”), „Time point” („Punkt
czasowy”) oraz „Score” („Wynik”).
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) odpowiedniej tabeli należy podać
wyjaśnienie.
7.3.2 – Działanie drażniące
na oczy

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako działająca drażniąco na oczy, w sekcji 2.1 należy
podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji
7.3.2) co najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy
zagrożenia „Serious eye damage / eye irritation” („Poważne uszkodzenie
oczu / podrażnienie oczu”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja samorzutnie
zapala się w powietrzu, w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.3.2) co najmniej jeden
rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia „Pyrophoric
liquids” („Substancje ciekłe piroforyczne”) lub „Pyrophoric solids”
(„Substancje stałe piroforyczne”).
Jeśli odstąpiono od badania działania drażniącego na oczy w warunkach in
vitro z powodu dostępności badania działania drażniącego na oczy w
warunkach in vivo, w sekcji 7.3.2 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją „eye
irritation: in vivo” („działanie drażniące na oczy: in vivo”) dla parametru
docelowego („Endpoint”).
7.4.1 – Działanie
uczulające na skórę,
Materiały i metody

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Type of study” („Rodzaj badania”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Dodatkowo, jeżeli badanie dotyczy parametru docelowego „skin
sensitisation: in vivo (non-LLNA)” („działanie uczulające na skórę: in vivo
(inne niż LLNA)”), w polu „Justification for non-LLNA method”
(„Uzasadnienie metody innej niż LLNA”) należy uzasadnić wybraną
metodę.
7.4.1 – Działanie
uczulające na skórę,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić tabelę „Results” („Wyniki”) w części „In vitro /
in chemico”, „In vivo (non-LLNA)” („In vivo (inne niż LLNA)”) lub „In vivo
LLNA”.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

W tabeli „In vitro / in chemico – Results” („In vitro / in chemico – Wyniki”)
należy uzupełnić pola „Parameter” („Parametr”) oraz „Value” („Wartość”)
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wraz z jednostkami. W tabeli „In vivo (non-LLNA) – Results” („In vivo (inne
niż LLNA) – Wyniki”) należy uzupełnić pola „Reading” („Odczyt”), „Dose
level” („Poziom dawki”), „No. with + reactions” („Liczba z + reakcjami”)
oraz „Total no. in group” („Łączna liczba w grupie”) wraz z jednostkami. W
tabeli „In vivo LLNA – Results” („In vivo LLNA – Wyniki”) należy uzupełnić
pola „Parameter” („Parametr”) oraz „Value” („Wartość”) wraz z
jednostkami.
Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) odpowiedniej tabeli należy podać
wyjaśnienie.
7.4.1 – Działanie
uczulające na skórę

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja samorzutnie
zapala się w powietrzu, w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.4.1) co najmniej jeden
rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia „Pyrophoric
liquids” („Substancje ciekłe piroforyczne”) lub „Pyrophoric solids”
(„Substancje stałe piroforyczne”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja powinna być
sklasyfikowana pod kątem działania uczulającego lub żrącego na skórę, w
sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia
danych w sekcji 7.4.1) co najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną
klasyfikacją dla klasy zagrożenia „Skin corrosion/irritation” („Działanie
żrące/drażniące na skórę”) i/lub „Skin sensitisation” („Działanie uczulające
na skórę”).
7.5.1 – Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez drogi pokarmowe
7.5.2 – Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez drogi oddechowe
7.5.3 – Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez skórę,
Wyniki i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego w tych sekcjach
oznaczonego jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of
evidence” („ciężar dowodu”) w tabeli „Effect levels” („Poziomy
powodujące zmiany”) należy uzupełnić pola „Dose descriptor” („Wskaźnik
dawki”), „Effect level” („Poziom powodujący zmiany”) oraz „Basis for
effect level” („Podstawa dla poziomu powodującego zmiany”) wraz z
jednostkami. Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on
result” („Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.

7.5.1 – Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez drogi pokarmowe
7.5.2 – Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez drogi oddechowe
7.5.3 – Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez skórę

Jeśli odstąpiono od badania toksyczności krótkookresowej po narażeniu
przez drogi pokarmowe z powodu dostępności odpowiedniego badania po
narażeniu przez drogi oddechowe, w sekcji 7.5.2 należy podać (oprócz
rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.5.1) co najmniej
jeden rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Ponadto należy wybrać opcję w polu „Critical effects observed”
(„Obserwowane efekty krytyczne”) tabeli „Target system/organ toxicity”
(„Działanie toksyczne na układy/narządy docelowe”). Jeśli wybrano opcję
„Yes” („Tak”), należy uzupełnić pola „Lowest effective dose/conc.”
(„Najmniejsza skuteczna dawka/stęż.”), „System” („Układ”), „Organ”
(„Narząd”) oraz „Treatment related” („Powiązane leczenie”) wraz z
jednostkami (w stosownych przypadkach).
Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania toksyczności krótkookresowej po narażeniu
przez drogi pokarmowe z powodu dostępności odpowiedniego badania po
narażeniu przez skórę, w sekcji 7.5.3 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.5.1) co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”).
Jeśli odstąpiono od badania toksyczności krótkookresowej z powodu
dostępności badania toksyczności podprzewlekłej lub przewlekłej, w sekcji
7.5.1, 7.5.2 lub 7.5.3 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
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przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania parametru
docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight
of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją „sub-chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” („toksyczność podprzewlekła: droga
pokarmowa/drogi oddechowe/skóra”) lub „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” („toksyczność przewlekła: droga
pokarmowa/drogi oddechowe/skóra”) dla parametru docelowego
(„Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania toksyczności krótkookresowej z powodu tego,
że zostanie przeprowadzone badanie toksyczności podprzewlekłej lub
przewlekłej, w sekcji 7.5.1, 7.5.2 lub 7.5.3 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako propozycja przeprowadzenia
badań z wybraną opcją „sub-chronic toxicity: oral/inhalation/dermal”
(„toksyczność podprzewlekła: droga pokarmowa/drogi
oddechowe/skóra”) lub „chronic toxicity: oral/inhalation/dermal”
(„toksyczność przewlekła: droga pokarmowa/drogi oddechowe/skóra”)
dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania toksyczności podprzewlekłej po narażeniu
przez drogi pokarmowe z powodu dostępności odpowiedniego badania po
narażeniu przez drogi oddechowe, w sekcji 7.5.2 należy podać (oprócz
rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.5.1) co najmniej
jeden rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z
wybraną „sub-chronic toxicity: inhalation” („toksyczność podprzewlekła:
drogi oddechowe”) lub „chronic toxicity: inhalation” („toksyczność
przewlekła: drogi oddechowe”) dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania toksyczności podprzewlekłej po narażeniu
przez drogi pokarmowe z powodu dostępności odpowiedniego badania po
naniesieniu na skórę, w sekcji 7.5.3 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.5.1) co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z
wybraną opcją „sub-chronic toxicity: dermal” („toksyczność
podprzewlekła: skóra”) lub „chronic toxicity: dermal” („toksyczność
przewlekła: skóra”) dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania toksyczności podprzewlekłej z powodu tego,
że substancja jest niereaktywna, nierozpuszczalna i nie jest możliwe jej
wdychanie oraz nie ma dowodów na toksyczność z 28-dniowego „badania
granicznego”, w sekcji 7.5.1, 7.5.2 lub 7.5.3 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją „short-term
repeated dose toxicity: oral/inhalation/dermal” („toksyczność
krótkookresowa dawki powtarzanej: droga pokarmowa/drogi
oddechowe/skóra”) dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania toksyczności podprzewlekłej z powodu
dostępności 28-dniowego badania, które umożliwia wyciągnięcie
wniosków na temat klasyfikacji i ekstrapolacji parametru NOAEL-90, w
sekcji 7.5.1, 7.5.2 lub 7.5.3 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania parametru
docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight
of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją „short-term repeated
dose toxicity: oral/inhalation/dermal” („toksyczność krótkookresowa
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dawki powtarzanej: droga pokarmowa/drogi oddechowe/skóra”) dla
parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania toksyczności podprzewlekłej z powodu
dostępności badania toksyczności przewlekłej, w sekcji 7.5.1, 7.5.2 lub
7.5.3 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia
danych) co najmniej jeden rekord badania parametru docelowego
oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence”
(„ciężar dowodu”) z wybraną opcją „chronic toxicity:
oral/inhalation/dermal” („toksyczność przewlekła: droga
pokarmowa/drogi oddechowe/skóra”) dla parametru docelowego
(„Endpoint”) .
7.6.1 – Toksyczność
genetyczna in vitro,
Materiały i metody

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) należy uzupełnić pole „Type of assay” („Rodzaj analizy”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

7.6.1 – Toksyczność
genetyczna in vitro, Wyniki
i omówienie

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) w tabeli „Test results” („Wynika badania”) należy uzupełnić
pola „Species/strain” („Gatunek/szczep”), „Metabolic activation”
(„Aktywacja metaboliczna”), „Genotoxicity” („Genotoksyczność”) oraz
„Cytotoxicity” („Cytotoksyczność”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Jeśli nie określono wyniku ilościowego, w polu „Remarks on result”
(„Uwagi dotyczące wyniku”) należy podać wyjaśnienie.
7.6.1 – Toksyczność
genetyczna in vitro

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako wywołująca działanie rakotwórcze (kategoria 1A lub
1B) lub wywołująca działanie mutagenne na komórki rozrodcze, w sekcji
2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w
sekcji 7.6.1) co najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją
dla klasy zagrożenia „Carcinogenicity” („Działanie rakotwórcze”) i/lub
„Germ cell mutagenicity” („Działanie mutagenne na komórki rozrodcze”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu dodatniego wyniku z badania
mikrojądrowego in vitro, w sekcji 7.6.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją „in vitro
cytogenicity/micronucleus study” („badanie
cytogenetyczne/mikrojądrowe in vitro”) dla parametru docelowego
(„Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu dodatniego wyniku z badania
cytogenetycznego in vitro na komórkach ssaków, w sekcji 7.6.1 należy
podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej
jeden rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z
wybraną opcją „in vitro cytogenicity/chromosome aberration study in
mammalian cells” („badanie cytogenetyczne/aberracji chromosomowych
in vitro na komórkach ssaków”) dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu dodatniego wyniku z badania
mutacji genowych in vitro u bakterii, w sekcji 7.6.1 należy podać (oprócz
rekordu odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord
badania parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie
kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją
„in vitro gene mutation study in bacteria” („badanie mutacji genowych in
vitro u bakterii”) dla parametru docelowego („Endpoint”).
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Jeśli odstąpiono od badania z powodu dostępności badania
cytogenetycznego in vivo, w sekcji 7.6.2 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.6.1) co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z
wybraną opcją „in vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity/bone
marrow chromosome aberration” („badanie in vivo na komórkach
somatycznych ssaków: cytogenetyczne/pod kątem aberracji
chromosomowych w szpiku kostnym”), „in vivo mammalian somatic cell
study: cytogenicity/erythrocyte micronucleus” („badanie in vivo na
komórkach somatycznych ssaków: cytogenetyczne/mikrojądrowe
erytrocytów”) lub „in vivo mammalian germ cell study:
cytogenicity/chromosome aberration” („badanie in vivo na komórkach
rozrodczych ssaków: cytogenetyczne/pod kątem aberracji
chromosomowych”) dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu dostępności badania mutacji
genowych u ssaków, w sekcji 7.6.2 (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 7.6.1) należy podać co najmniej jeden
rekord badania parametru docelowego oznaczony jako „key study”
(„badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z
wybraną opcją „in vivo mammalian cell study: DNA damage and/or repair”
(„badanie in vivo na komórkach ssaków: uszkodzenia i/lub naprawy
DNA”), „in vivo mammalian somatic and germ cell study: gene mutation”
(„badanie in vivo na komórkach somatycznych i rozrodczych ssaków: pod
kątem mutacji genowych”), „in vivo mammalian somatic cell study: gene
mutation” („badanie in vivo na komórkach somatycznych ssaków: mutacje
genowe”) lub „in vivo mammalian germ cell study: gene mutation”
(„badanie in vivo na komórkach rozrodczych ssaków: pod kątem mutacji
genowych”) dla parametru docelowego („Endpoint”).
7.8.1 – Działanie szkodliwe
na rozrodczość, Materiały i
metody

W przypadku każdego rekordu badania parametru docelowego
oznaczonego jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of
evidence” („ciężar dowodu”) lub wskazanego jako propozycja
przeprowadzenia badań, który odnosi się do rozszerzonego badania
szkodliwego działania na rozrodczość na jednym pokoleniu (EOGRTS),
wybrany schemat badania należy uzasadnić w polu „Justification for study
design” („Uzasadnienie schematu badania”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
propozycja
przeprowadzenia
badań

7.8.1 – Działanie szkodliwe
na rozrodczość, Wyniki i
omówienie

W przypadku każdego rekordu badania parametru docelowego
oznaczonego jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of
evidence” („ciężar dowodu”) należy przedstawić wyniki w odniesieniu do
odpowiednich pokoleń dla wybranego schematu badania. Należy podać co
najmniej wyniki dla jednego pokolenia rodzicielskiego (P0, P1) i jednego
pokolenia potomnego (F1, F2). W tym celu należy uzupełnić odpowiednie
tabele „Effect levels” („Poziomy powodujące zmiany”), wypełniając co
najmniej następujące pola: „Dose descriptor” („Wskaźnik dawki”), „Effect
level” („Poziom powodujący zmiany”), „Sex” („Płeć”) oraz „Basis for effect
level” („Podstawa dla poziomu powodującego zmiany”) wraz z
jednostkami (w stosownych przypadkach). Jeśli nie określono wyniku
ilościowego, w polu „Remarks on result” („Uwagi dotyczące wyniku”)
należy podać wyjaśnienie.

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu

Ponadto należy wybrać opcję w polu „Reproductive effects observed”
(„Obserwowany wpływ na rozrodczość”) tabeli „Overall reproductive
toxicity” („Ogólny szkodliwy wpływ na rozrodczość”). Jeśli wybrano opcję
„Yes” („Tak”), należy uzupełnić pola „Lowest effective dose/conc.”
(„Najmniejsza skuteczna dawka/stęż.”), „Treatment related” („Powiązane
leczenie”) oraz „Relation to other toxic effects” („Związek z innymi
efektami toksycznymi”) wraz z jednostkami (w stosownych przypadkach).
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Jeśli odstąpiono od przesiewowego badania szkodliwego wpływu na
rozrodczość z powodu innych dowodów na to, że substancja może
wywoływać toksyczność rozwojową, w sekcji 7.8.1 lub 7.8.2 należy podać
(oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.8.1) co
najmniej jeden rekord badania parametru docelowego oznaczony jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”).
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Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania przesiewowego z powodu dostępności
rozszerzonego badania szkodliwego działania na rozrodczość na jednym
pokoleniu (EOGRTS), w sekcji 7.8.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych) co najmniej jeden rekord badania
parametru docelowego oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”)
lub „weight of evidence” („ciężar dowodu”) z wybraną opcją
odpowiadającą badaniu EOGRTS dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu dostępności badania szkodliwego
działania na rozrodczość na dwóch lub wielu pokoleniach, w sekcji 7.8.1
należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych) co
najmniej jeden rekord badania parametru docelowego oznaczony jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) z wybraną opcją odpowiadającą badaniu dwóch, trzech lub
wielu pokoleń dla parametru docelowego („Endpoint”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu dostępności prenatalnego badania
toksyczności rozwojowej, w sekcji 7.8.2 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.8.1) co najmniej jeden
rekord oznaczony jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of
evidence” („ciężar dowodu”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako genotoksyczna i rakotwórcza, w sekcji 2.1 należy
podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji
7.8.1) co najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy
zagrożenia „Carcinogenicity” („Działanie rakotwórcze”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako wywołująca działanie mutagenne na komórki
rozrodcze, w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 7.8.1) co najmniej jeden rekord z
prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia „Germ cell
mutagenicity” („Działanie mutagenne na komórki rozrodcze”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako wywierająca szkodliwy wpływ na rozrodczość
(kategoria 1A lub 1B), w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.8.1) co najmniej jeden
rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia
„Reproductive toxicity” („Szkodliwy wpływ na rozrodczość”).
7.8.2 – Toksyczność
rozwojowa/teratogenność,
Materiały i metody

Dla każdego rekordu badania parametru docelowego oznaczonego jako
„key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of evidence” („ciężar
dowodu”) lub wskazanego jako propozycja przeprowadzenia badań należy
wybrać opcję w polu „Species”(„Gatunek”) w części „Test animals”
(„Badane zwierzęta”).

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
propozycja
przeprowadzenia
badań

7.8.2 – Toksyczność
rozwojowa/teratogenność,
Wyniki i omówienie

W przypadku każdego rekordu badania parametru docelowego
oznaczonego jako „key study” („badanie kluczowe”) lub „weight of
evidence” („ciężar dowodu”) należy przedstawić wyniki w tabelach „Effect

Rejestracja:
badanie kluczowe
lub ciężar dowodu
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levels (maternal animals)” („Poziomy powodujące zmiany (matki
zwierząt)”) oraz „Effect levels (fetuses)” („Poziomy powodujące zmiany
(płody)”). W każdej tabeli należy uzupełnić co najmniej pola „Dose
descriptor” („Wskaźnik dawki”) „Effect level” („Poziom powodujący
zmiany”) oraz „Basis for effect” („Podstawa dla zmian”) wraz z
jednostkami (w stosownych przypadkach). Jeśli nie określono wyniku
ilościowego, w polu „Remarks on result” („Uwagi dotyczące wyniku”)
należy podać wyjaśnienie.
Ponadto należy wybrać opcję w polu „Developmental effects observed”
(„Obserwowany wpływ na rozwój”) tabeli „Overall developmental
toxicity” („Ogólna toksyczność rozwojowa”). Jeśli wybrano opcję „Yes”
(„Tak”), należy uzupełnić pola „Lowest effective dose/conc.”
(„Najmniejsza skuteczna dawka/stęż.”), „Treatment related” („Powiązane
leczenie”) oraz „Relation to maternal toxicity” („Związek z toksycznością u
matek”) wraz z jednostkami (w stosownych przypadkach).
7.8.2 – Toksyczność
rozwojowa/teratogenność

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako genotoksyczna i rakotwórcza, w sekcji 2.1 należy
podać (oprócz rekordu odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji
7.8.2) co najmniej jeden rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy
zagrożenia „Carcinogenicity” („Działanie rakotwórcze”).

Rejestracja:
odstąpienie od
przedstawienia
danych

Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako wywołująca działanie mutagenne na komórki
rozrodcze, w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu odstąpienia od
przedstawienia danych w sekcji 7.8.2) co najmniej jeden rekord z
prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia „Germ cell
mutagenicity” („Działanie mutagenne na komórki rozrodcze”).
Jeśli odstąpiono od badania z powodu tego, że substancja jest
zaklasyfikowana jako wywierająca szkodliwy wpływ na rozrodczość
(kategoria 1A lub 1B), w sekcji 2.1 należy podać (oprócz rekordu
odstąpienia od przedstawienia danych w sekcji 7.8.2) co najmniej jeden
rekord z prawidłowo podaną klasyfikacją dla klasy zagrożenia
„Reproductive toxicity” („Szkodliwy wpływ na rozrodczość”).

Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania, raport bezpieczeństwa
chemicznego, kryteria przedstawione w załączniku III
11 – Wytyczne dotyczące
bezpiecznego stosowania

W sekcji 11 należy utworzyć co najmniej jeden rekord. Każdy rekord musi
zawierać co najmniej następujące informacje na temat wytycznych
dotyczących bezpiecznego stosowania:
- środki pierwszej pomocy;
- postępowanie w przypadku pożaru;
- postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska;
- postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne tylko
z wyjątkiem
półproduktów
wymienionych w
art. 17/18

Dodatkowo w załączniku VII, w którym raport bezpieczeństwa
chemicznego nie jest wymagany, należy podać następujące informacje:
- kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej;
- stabilność i reaktywność;
- postępowanie z odpadami.
Uwaga dla uczestników rejestrujących: jeżeli informacje na temat
wytycznych dotyczących bezpiecznego stosowania odnoszące się do danej
rejestracji zostały podane w dokumentacji wiodącej wspólnego
przedłożenia, w nagłówku dokumentacji należy zaznaczyć odpowiednie
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pole wyboru.
11 – Wytyczne dotyczące
bezpiecznego stosowania

Rejestrujący wielkość obrotu półproduktów muszą w sekcji 11 podać
informacje na temat środków zarządzania ryzykiem oraz ich skuteczność.
W związku z tym należy uzupełnić pole „Handling and storage”
(„Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie”)
lub pole „Exposure controls/personal protection” („Kontrola
narażenia/środki ochrony indywidualnej”).

Rejestracja, tylko
półprodukty
wymienione w
art. 17/18

Informacje te każdy rejestrujący wielkość obrotu półproduktu musi podać
osobno.
13 – Sprawozdania z oceny

Należy dostarczyć raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) lub
uzasadnić, dlaczego CSR nie jest wymagany.
- Aby dostarczyć CSR, należy utworzyć rekord w sekcji 13, wybrać opcję
„REACH Chemical safety report (CSR)” („Raport bezpieczeństwa
chemicznego (CSR) REACH”) w polu „Type of report” („Rodzaj
sprawozdania”) i w polu „Document/Report” („Dokument/sprawozdanie”)
dołączyć CSR.
- Aby uzasadnić, dlaczego CSR nie jest wymagany, należy utworzyć rekord
w sekcji 13, wybrać opcję „REACH Chemical safety report (CSR)” („Raport
bezpieczeństwa chemicznego (CSR) REACH”) w polu „Type of report”
(„Rodzaj sprawozdania”) i w polu „Remarks” („Uwagi”) lub „Discussion”
(„Dyskusja”) podać uzasadnienie.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne, w
których wymagany
jest CSR

Uwaga dla uczestników rejestrujących: jeżeli raport bezpieczeństwa
chemicznego odnoszący się do danej rejestracji został podany w
dokumentacji wiodącej wspólnego przedłożenia, w nagłówku
dokumentacji należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
13 – Sprawozdania z oceny

Dla każdego rekordu utworzonego w sekcji 13 w polu „Type of report”
(„Rodzaj sprawozdania”) należy wskazać rodzaj sprawozdania z oceny.
Jeśli żadna z wartości dostępnych na liście wyboru nie ma zastosowania,
należy wybrać opcję „other:” („inne:”) i podać opis rodzaju sprawozdania
w sąsiednim polu tekstowym. Ponadto w polu „Document/Report”
(„Dokument/sprawozdanie”) należy dołączyć sprawozdanie albo w polu
„Remarks” („Uwagi”) lub „Discussion” („Dyskusja”) wyjaśnić, dlaczego nie
przedstawiono określonego rodzaju sprawozdania.

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne

14 – Kryteria
przedstawione w
załączniku III

Dotyczy rejestrujących substancję wprowadzona o wielkości obrotu 1–
10 ton korzystających z przewidzianej w art. 12 lit. b) rozporządzenia
REACH możliwości przedłożenia wyłącznie informacji dotyczących
właściwości fizykochemicznych określonych w sekcji 7 załącznika VII:

Wszystkie
dokumentacje
rejestracyjne w
przypadku
wielkości obrotu
1–10 ton, które
spełniają obniżone
wymagania
(załącznik III).

W celu skorzystania z obniżonych wymagań w zakresie informacji, w
sekcji 14 – „Annex III criteria” („Kryteria przedstawione w załączniku III”)
należy utworzyć rekord i uzupełnić go, aby wykazać, że zostały
uwzględnione wszystkie dostępne informacje mające na celu zapewnienie,
że zarejestrowana substancja nie spełnia kryteriów przedstawionych w
załączniku III do rozporządzenia REACH.
- W pytaniu 1 należy wybrać opcję, aby określić, czy dana substancja
znajduje się w wykazie substancji mogących spełniać kryteria załącznika III
do rozporządzenia REACH opublikowanego przez ECHA.
- W pytaniach 2–5 należy wybrać opcję, aby określić, czy dostępne dane
wskazują, że substancja może być objęta kryteriami wymienionymi w
lit. a) załącznika III do rozporządzenia REACH.
- - W pytaniu 6 należy wybrać opcję, aby określić, czy można wykluczyć
różnorodne lub rozpowszechnione zastosowania. - W przypadku wybrania
odpowiedzi „No” („Nie”) w pytaniach 7-10 należy wybrać opcje, aby
określić, czy dostępne dane wskazują, że substancja może być objęta
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kryteriami wymienionymi w lit. b) załącznika III do rozporządzenia REACH.
- W przypadku wskazania w którymkolwiek z powyższych pytań, że istnieją
dane wskazujące na to, że substancja spełnia kryteria wymienione w
załączniku III, w polu „Justification for disregarding any indication of
meeting the criteria of Annex III as declared above” („Uzasadnienie
pominięcia wskazania, że spełnione są kryteria wymienione w
załączniku III wg powyższej deklaracji”) należy podać uzasadnienie, aby
wyjaśnić, dlaczego uważa się, że dana substancja może nadal być
zarejestrowana zgodnie z art. 12 lit. b) do rozporządzenia REACH.
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Annex 3. Przegląd parametrów docelowych i wymagań w zakresie informacji

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

100–1000 t, załącznik IX

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Poniższa tabela przedstawia oparte na załączniku do rozporządzenia REACH wymagania w zakresie informacji, które są rejestrowane.
Stosowane są następujące skróty: r = wymagany parametr docelowy; o = opcjonalny parametr docelowy. Niektóre wymagania w
zakresie informacji wymienione w rozporządzeniu REACH nie przekładają się bezpośrednio na jedną sekcję w programie IUCLID; w takich
przypadkach w kolumnie „Wymagania w zakresie informacji wymienione w rozporządzeniu REACH, które nie odpowiadają dokładnie sekcji
w programie IUCLID” podane są dodatkowe instrukcje. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem REACH wszystkie
dostępne istotne informacje na temat właściwości fizykochemicznych, ekotoksykologicznych oraz toksykologicznych należy zawsze
podawać, niezależnie od tego, czy jest to wymagane przy rejestrowanej wielkości obrotu.

4

Właściwości
fizyczne i
chemiczne

4.1

Wygląd / stan fizyczny /
barwa

7

7.1

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.2

Temperatura topnienia
/ temperatura
krzepnięcia

7

7.2

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.3

Temperatura wrzenia

7

7.3

r

r

r

r

r

o

o

r

o
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półprodukty
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transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
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załącznik VII

Wymagania w zakresie
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IUCLID
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1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID
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4.4

Gęstość

7

7.4

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.5

Rozkład wielkości
cząstek (granulometria)

7

7.14

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.6

Prężność par

7

7.5

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.7

Współczynnik podziału

7

7.8

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.8

Rozpuszczalność w
wodzie

7

7.7

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.10

Napięcie
powierzchniowe

7

7.6

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.11

Temperatura zapłonu

7

7.9

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.12

Temperatura
samozapłonu

7

7.12

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.13

Palność

7

7.10

r

r

r

r

r

o

o

r

o

Należy podać co najmniej
jeden pełny rekord badania
parametru docelowego z
wybraną opcją „flammable
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100–1000 t, załącznik IX

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

solids” („substancje stałe
łatwopalne”) lub
„flammable gases” („gazy
łatwopalne”) dla parametru
docelowego („Endpoint”).
W przypadku cieczy należy
uzupełnić rekord
odstąpienia od
przedstawienia danych.
4.14

Właściwości
wybuchowe

7

7.11

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.15

Właściwości utleniające

7

7.13

r

r

r

r

r

o

o

r

o

4.17

Stabilność w
rozpuszczalnikach
organicznych i
tożsamość
odpowiednich
produktów rozkładu

9

7.15

o

o

o

r

r

o

o

o

o

4.21

Stała dysocjacji

9

7.16

o

o

o

r

r

o

o

o

o

4.22

Lepkość

9

7.17

o

o

o

r

r

o

o

o

o
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5

Los i szlaki w
środowisku

5.1.2

Hydroliza

8

9.2.2.1

5.2.1

Biodegradacja w
wodzie: badania
przesiewowe

7

9.2.1.1

5.2.2

Biodegradacja w wodzie
i osadzie: badania
symulacyjne

9

9.2.1.2
(woda)
9.2.3

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

100–1000 t, załącznik IX

Wersja 4.0

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
166 PPORD

o

o

r

r

r

o

o

o

o

Należy podać co najmniej
jeden pełny rekord badania
parametru docelowego z
wybraną opcją
„biodegradation in water:
ready biodegradability”
(„biodegradacja w wodzie:
łatwa biodegradacja”) lub
„biodegradation in water:
screening test, other”
(„biodegradacja w wodzie:
badanie przesiewowe,
inne”) dla parametru
docelowego („Endpoint”).

o

r

r

r

r

o

o

r

o

Dla wielkości obrotu 100–
1000 t i >1000 t w
rozporządzeniu REACH
określono dwa wymagania

o

o

o

r

r

o

o

o

o
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9

9.2.1.4
(osad)
9.2.3

5.2.3

Biodegradacja w glebie

9

9.2.1.3

w zakresie informacji
dotyczących biodegradacji
(9.2.1.2 i 9.2.1.4). Jednakże
oba wymagania mogą być
spełnione po
przeprowadzeniu jednego
badania (badanie
wody/osadu). Z tego
powodu dla tych wielkości
obrotu sekcja 5.2.2
programu IUCLID musi
zawierać co najmniej jeden
pełny rekord badania
parametru docelowego.

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

167

100–1000 t, załącznik IX

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

9.2.3
5.3.1

Bioakumulacja: w
środowisku
wodnym/osadzie

9

9.3.2

o

o

o

r

r

o

o

o

o

5.4.1

Adsorpcja/desorpcja

8

9.3.1

o

o

r

r

r

o

o

o

o
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PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

100–1000 t, załącznik IX

Wersja 4.0

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
168 PPORD

6

Informacje
ekotoksykologi
czne

6.1.1

Toksyczność
krótkookresowa dla ryb

8

9.1.3

o

o

r

r

r

o

o

o

o

6.1.2

Toksyczność
przedłużona dla ryb

9

9.1.6

o

o

o

r

r

o

o

o

o

6.1.3

Toksyczność
krótkookresowa dla
bezkręgowców
wodnych

7

9.1.1

o

r

r

r

r

o

o

r

o

6.1.4

Toksyczność
przedłużona dla
bezkręgowców
wodnych

9

9.1.5

o

o

o

r

r

o

o

o

o

6.1.5

Toksyczność dla
organizmów wodnych –
glonów i cyjanobakterii

7

9.1.2

o

r

r

r

r

o

o

r

o

Należy podać co najmniej
jeden pełny rekord badania
parametru docelowego w
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6.1.6

Toksyczność dla roślin
wodnych innych niż
glony

n.
d.

niewymagane

6.1.7

Toksyczność dla
mikroorganizmów

8

9.1.4

6.2

Toksyczność dla osadu

10

9.5.1

6.3.1

Toksyczność dla
makroorganizmów
glebowych z wyjątkiem
stawonogów

9

9.4.1
(badanie
krótkookreso
we)

10

9.4.4
(badanie
przedłużone)

sekcji 6.1.5 lub 6.1.6.

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

169

100–1000 t, załącznik IX

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o

Dla wielkości obrotu
>1000 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego z wybraną
opcją „sediment toxicity:
long-term” („toksyczność
dla osadu: przedłużona”)
dla parametru docelowego
(„Endpoint”).

o

o

o

o

r

o

o

o

o

Dla wielkości obrotu 100–
1000 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego w sekcji 6.3.1
lub 6.3.2.

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o
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6.3.2

6.3.3

Toksyczność dla
stawonogów lądowych

Toksyczność dla roślin
lądowych

9

9.4.1
(badanie
krótkookreso
we)

10

9.4.4
(badanie
przedłużone)

9

9.4.3
(badanie
krótkookreso
we)

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

100–1000 t, załącznik IX

10–100 t, załącznik VIII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wersja 4.0

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
170 PPORD

Dla wielkości obrotu
>1000 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego w sekcji 6.3.1 z
wybraną opcją „toxicity to
soil macroorganisms except
arthropods: long-term”
(„Toksyczność dla
makroorganizmów
glebowych z wyjątkiem
stawonogów:
przedłużona”) dla
parametru docelowego
(„Endpoint”) lub w sekcji
6.3.2 z wybraną opcją
„toxicity to terrestrial
arthropods: long-term”
(„Toksyczność dla
stawonogów lądowych:
przedłużona”) dla
parametru docelowego
(„Endpoint”).

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

o

r

o

o

o

o

Dla wielkości obrotu 100–
1000 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru

o

o

o

r

r

o

o

o

o

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

10

6.3.4

Toksyczność dla
mikroorganizmów
glebowych

9

9.4.6
(badanie
przedłużone)

9.4.2

docelowego.

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

100–1000 t, załącznik IX

10–100 t, załącznik VIII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

171

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

o

o

o

o

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

Dla wielkości obrotu
>1000 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego z wybraną
opcją „toxicity to terrestrial
plants: long-term”
(„toksyczność dla roślin
lądowych: przedłużona”)
lub „toxicity to terrestrial
plants: short-term (with
study design considered
suitable for long-term
assessment)” („toksyczność
dla roślin lądowych:
krótkookresowa (przy
schemacie badania
uważanym za odpowiedni
do oceny przedłużonej)”)
dla parametru docelowego
(„Endpoint”).
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6.3.5

Toksyczność dla ptaków

7

Informacje
toksykologiczn
e

7.2.1

Toksyczność ostra:
narażenie przez drogi
pokarmowe

10

9.6.1

7

8.5.1

Dla wielkości obrotu
>1000 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego z wybraną
opcją „long-term toxicity to
birds: reproduction test”
(„toksyczność przedłużona
dla ptaków: badanie
rozmnażania”), „long-term
toxicity to birds”
(„toksyczność przedłużona
dla ptaków”) lub „toxicity
to birds, other”
(„toksyczność dla ptaków,
inna”) dla parametru
docelowego („Endpoint”).

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

100–1000 t, załącznik IX

Wersja 4.0

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
172 PPORD

o

o

o

o

r

o

o

o

o

o

r

r

r

r

o

o

r

o
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PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

173

100–1000 t, załącznik IX

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

7.2.2

Toksyczność ostra:
narażenie przez drogi
oddechowe

8

8.5.2

o

o

r

r

r

o

o

o

o

7.2.3

Toksyczność ostra:
narażenie przez skórę

8

8.5.3

o

o

r

r

r

o

o

o

o

7.3.1

Działanie
drażniące/żrące na
skórę

7

8.1.1
(badanie in
vitro działania
żrącego na
skórę)

o

r

r

r

r

o

o

r

o

7

8.1.2
(badanie in
vitro
drażniącego
działania na
skórę)

o

r

r

r

r

o

o

r

o

W rozporządzeniu REACH
określono odrębne
wymagania w zakresie
informacji dotyczące badań
in vivo żrącego i
drażniącego działania na
skórę (8.1.1 i 8.1.2). Jednak
wyniki już z jednego z
dwóch badań mogą
pozwolić podjąć
jednoznaczną decyzję w
sprawie klasyfikacji
substancji lub braku
potencjalnego działania
drażniącego na skórę.
W związku z tym sekcja
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PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

100–1000 t, załącznik IX

Wersja 4.0

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
174 PPORD

7.3.1 programu IUCLID
dokumentacji wymagającej
tego parametru
docelowego musi zawierać
co najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego z wybraną
opcją „skin corrosion: in
vitro / ex vivo” („działanie
żrące na skórę: in vitro / ex
vivo”), „skin irritation: in
vitro / ex vivo” („działanie
drażniące na skórę: in vitro
/ ex vivo”) lub „skin
irritation/corrosion, other”
(„działanie drażniące/żrące
na skórę, inne”) dla
parametru docelowego
(„Endpoint”).
7.3.2

Działanie drażniące na
oczy

7

8.2.1
(badanie in
vitro)

Należy podać co najmniej
jeden pełny rekord badania
parametru docelowego z
wybraną opcją „eye
irritation: in vitro / ex vivo”
(„działanie drażniące na
oczy: in vitro / ex vivo”) lub
„eye irritation, other”

o

r
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r

r

r

o

o

r

o

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

175

100–1000 t, załącznik IX

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

(„działanie drażniące na
oczy, inne”) dla parametru
docelowego („Endpoint”).
7.4.1

Działanie uczulające na
skórę

7

8.3
(badanie in
vitro lub in
chemico)

Należy podać co najmniej
jeden pełny rekord badania
parametru docelowego z
wybraną opcją „skin
sensitisation: in vitro”
(„działanie uczulające na
skórę: in vitro)”), „skin
sensitisation: in chemico”
(„działanie uczulające na
skórę: in chemico”) lub
„skin sensitisation, other”
(„działanie uczulające na
skórę, inne”) dla parametru
docelowego („Endpoint”).

o

r

r

r

r

o

o

r

o

7.5.1

Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez drogi pokarmowe

8

8.6.1
(badanie
krótkookreso
we)

o

o

r

r

r

o

o

o

o

9

8.6.2
(badanie
podprzewlekłe

Dla wielkości obrotu 10–
100 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego w sekcji 7.5.1,
7.5.2 lub 7.5.3.

o

o

o

r

r

o

o

o

o

Dla wielkości obrotu >100 t
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)

7.5.2

7.5.3

Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez drogi oddechowe

Toksyczność dawki
powtarzanej: narażenie
przez skórę

8

8.6.1
(badanie
krótkookreso
we)

9

8.6.2
(badanie
podprzewlekłe
)

8

8.6.1
(badanie
krótkookreso
we)

9

8.6.2
(badanie
podprzewlekłe
)

należy podać co najmniej
jeden pełny rekord badania
parametru docelowego w
sekcji 7.5.1, 7.5.2 lub 7.5.3 z
wybraną inną opcją niż
„short-term repeated dose
toxicity:
oral/inhalation/dermal”
(„toksyczność
krótkookresowa dawki
powtarzanej: droga
pokarmowa/drogi
oddechowe/skóra”) dla
parametru docelowego
(„Endpoint”).

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

100–1000 t, załącznik IX

Wersja 4.0

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID
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o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o
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7.6.1

Toksyczność genetyczna
in vitro

7

8.4.1
(badanie
mutacji
genowych u
bakterii in
vitro)

8

8.4.2
(badanie
cytogenetyczn
e in vitro na
komórkach
ssaków lub
badanie
mikrojądrowe
in vitro)

8

8.4.3
(badanie
mutacji
genowych na
komórkach
ssaków in
vitro)

Dla wielkości obrotu 1–10 t
(wymagania standardowe) i
>1000 t transportowanych
półproduktów
wyodrębnianych należy
podać co najmniej jeden
pełny rekord badania
parametru docelowego.
Dla wielkości obrotu >10 t
w rozporządzeniu REACH
określono dwa dodatkowe
wymagania w zakresie
informacji dotyczące
działania mutagennego
(8.4.2 i 8.4.3). Jednakże, w
zależności od wyniku
badań, konieczne mogą być
tylko dwa z trzech
wymagań. Dlatego dla
wielkości obrotu >10 t
sekcja 7.6.1 programu
IUCLID musi zawierać co
najmniej dwa pełne rekordy
badania parametru
docelowego.

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

177

100–1000 t, załącznik IX

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID
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o

r

r

r

r

o

o

r

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

r

r

r

o

o

o

o
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7.8.1

Działanie szkodliwe na
rozrodczość

8

8.7.1
(badanie
przesiewowe)

9

8.7.3
(rozszerzone
badanie na
jednym
pokoleniu)

Dla wielkości obrotu 10–
100 t należy podać co
najmniej jeden pełny
rekord badania parametru
docelowego.

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

10–100 t, załącznik VIII

1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID

100–1000 t, załącznik IX

Wersja 4.0

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID
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o

o

r

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

o

o

o

r

r

o

o

o

o

Dla wielkości obrotu >100 t
należy podać co najmniej
jeden pełny rekord badania
parametru docelowego z
wybraną opcją „extended
one-generation
reproductive toxicity”
(„rozszerzone szkodliwe
działanie na rozrodczość na
jednym pokoleniu”)* dla
parametru docelowego
(„Endpoint”).
*Za spełniające to
wymaganie uznaje się także
badania dwu-, trzy- lub
wielopokoleniowe.

7.8.2

Toksyczność
rozwojowa/teratogenn
ość

9

8.7.2
(pierwszy
gatunek)

Dla wielkości obrotu 100–
1000 t należy podać co
najmniej jeden pełny
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10

8.7.2 (drugi
gatunek)

rekord badania parametru
docelowego.

o

o

Dla wielkości obrotu
>1000 t należy podać co
najmniej dwa pełne rekordy
badania parametru
docelowego dla dwóch
różnych gatunków.
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o

o

r

o

o

o

PPORD

transportowane
półprodukty
wyodrębniane powyżej
1000 t, załącznik VII

półprodukty
wyodrębniane w
miejscu wytwarzania
powyżej 1 t
transportowane
półprodukty
wyodrębniane 1–1000 t

powyżej 1000 t,
załącznik X

100–1000 t, załącznik IX

10–100 t, załącznik VIII

Wymagania w zakresie
informacji wymienione
w rozporządzeniu
REACH, które nie
odpowiadają dokładnie
sekcji w programie
IUCLID
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1–10 t, wymagania
standardowe,
załącznik VII

Data wydania: maj 2017 r.

1–10 t, wymagania
fizykochemiczne,
załącznik VII

Nazwa sekcji
programu IUCLID

Załącznik do
rozporządzenia REACH
Numer w kolumnie 1
rozporządzenia REACH

Numer sekcji programu
IUCLID

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

o

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

Data wydania: maj 2017 r.

Annex 4. Minimalne informacje wymagane przy aktualizacji
rejestracji zgłoszonej zgodnie z dotychczasową
dyrektywą 67/548/EWG
Przy aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej, która wcześniej stanowiła zgłoszenie w
rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG (NONS), należy wziąć pod uwagę trzy następujące
scenariusze:




aktualizacja wielkości obrotu;
aktualizacja polegająca na zmianie statusu podmiotu na wiodącego rejestrującego lub
uczestnika wspólnego przedkładania;
pozostałe aktualizacje.

Patrz: szczegółowy opis oraz wymagania dla rodzajów aktualizacji określone poniżej.

Aktualizacja wielkości obrotu
Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia REACH dokumentacja rejestracyjna dla uprzednio
zgłoszonej substancji musi zostać zaktualizowana w momencie osiągnięcia kolejnego progu
wielkości obrotu (10, 100 lub 1000 ton) wytwarzanej lub importowanej substancji. Ponadto
aktualizacja jest wymagana dla substancji zgłoszonej wytwarzanej w ilości poniżej 1 tony po
osiągnięciu progu 1 tony.
Oprócz informacji wymaganych na podstawie rozporządzenia REACH odpowiadających
wyższemu progowi wielkości obrotu należy podać informacje dotyczące wszystkich niższych
progów wielkości obrotu. W tym przypadku dokumentacja musi być całkowicie zgodna z
wymaganiami rozporządzenia REACH zawartymi w formacie IUCLID określonym przez ECHA. W
szczególności muszą być spełnione wszystkie wymagania dotyczące weryfikacji kompletności, o
których mowa w niniejszym dokumencie, bez jakiejkolwiek możliwości odstępstw ze względu
na to, że substancja została uprzednio zgłoszona na mocy dyrektywy 67/548/EWG.
W przypadku aktualizacji obejmującej rejestrację substancji o wielkości obrotu co najmniej
10 ton w sekcji 13 dokumentacji w programie IUCLID należy dołączyć raport bezpieczeństwa
chemicznego (CSR), chyba że nie jest on wymagany z przyczyn określonych w art. 14 ust. 2
rozporządzenia REACH (wówczas w sekcji 13 należy podać uzasadnienie).
Ponadto wszelkie wymagania w zakresie informacji określone w kolumnie 1 załączników VII–XI
do rozporządzenia REACH w zależności od wielkości obrotu powinny odpowiadać przynajmniej
jednemu pełnemu rekordowi badania parametru docelowego w programie IUCLID. Z tego
powodu w przypadku aktualizacji pliku SNIF przenoszonego do programu IUCLID należy
pamiętać, że ECHA uzna parametr docelowy za kompletny, jeśli podany zostanie przynajmniej
jeden pełny rekord badania parametru docelowego, tj. zawierający odstąpienie od
przedstawienia danych, ciężar dowodu lub badanie kluczowe. Propozycje przeprowadzenia
badań są dopuszczalne tylko w przypadku parametrów docelowych, które dotyczą wymagań w
zakresie informacji określonych w załączniku IX i X do rozporządzenia REACH.
Więcej informacji na temat weryfikacji kompletności przedłożonej dokumentacji przez ECHA
zawiera załącznik Omówienie weryfikacji kompletności przeprowadzanej przez ECHA w
odniesieniu do przedłożonych dokumentacji.
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Aktualizacja polegająca na zmianie statusu podmiotu na wiodącego rejestrującego
lub uczestnika wspólnego przedkładania
Obowiązek współnego przedkładanie ma zastosowanie również do wcześniej zgłoszonych
substancji. W przypadku inny rejestrujący chciałby zarejestrować tę samą substancję, dane
muszą być udostępnione (w wymaganym zakresie) i należy utworzyć wspólne przedłożenie
zgodnie z art. 11 lub 19 rozporządzenia REACH, które ma zastosowanie także do substancji
zgłoszonych.
W takich przypadkach poprzedni zgłaszający będzie musiał przyjąć jeden z następujących
kierunków działań:


poprzedni zgłaszający staje się wiodącym rejestrującym wspólnego przedłożenia. Na
podstawie art. 11 ust. 1 rozporządzenia REACH wiodący rejestrujący musi przedłożyć
wszystkie wymagane informacje, które mają być przedłożone wspólnie, określone w art. 10
lit. a). W związku z tym poprzedni zgłaszający jako wiodący rejestrujący będzie musiał
utworzyć wspólne przedłożenie w systemie REACH-IT, a także przedłożyć wspólne
informacje w porozumieniu z innym(-) zgłaszającym(-i), któr(z)y będzie/będą rejestrował(li) substancję jako uczestnik(-cy) wspólnego przedłożenia. W tej sytuacji, podobnie jak w
przypadku aktualizacji wielkości obrotu opisanej powyżej, dokumentacja wiodąca musi być
całkowicie zgodna z wymaganiami rozporządzenia REACH zawartymi w formacie IUCLID
określonym przez ECHA. W szczególności muszą być spełnione wszystkie wymagania
dotyczące weryfikacji kompletności przedstawione w niniejszym podręczniku, bez
jakiejkolwiek możliwości odstępstw ze względu na to, że substancja została uprzednio
zgłoszona na mocy dyrektywy 67/548/EWG;



poprzedni zgłaszający staje się uczestnikiem wspólnego przedłożenia. Kiedy nowy
rejestrujący będzie przewodził wspólnemu przedkładaniu poprzedni zgłaszający będzie
musiał dołączyć do wspólnego przedkładania jako uczestnik rejestrujący. Najpóźniej będzie
to musiało mieć miejsce w chwili aktualizacji dokumentacji przez poprzedniego
zgłaszającego. O ile wyprodukowana/importowana ilość substancji nie osiągnie kolejnego
progu wielkości obrotu, poprzedni zgłaszający jako uczestnik rejestrujący może skorzystać
z odstępstw, jeżeli uprzednio zgłosił substancje na podstawie dyrektywy 67/548/EWG i być
zwolniony z niektórych wymagań w zakresie danych (zob. kolejny ustęp dotyczący
minimalnych wymaogów w zakresie informacji). W przypadku gdy ilość substancji osiągnie
kolejny próg obrotu dokumentację należy w pełni dostosować do wymogów REACH (zob.
poprzedni ustęp w celu aktualizacji wielkości obrotu). Tak jak w przypadku każdego innego
rejestrującego istnieje możliwość rezygnacji z niektórych lub wszystkich informacji
przedłożonych przez wiodącego rejestrującego.

Pozostałe aktualizacje
W art. 22 rozporządzenia REACH określono przypadki, w których wymagana jest aktualizacja
dokumentacji rejestracyjnej przez rejestrującego. Obejmuje to również aktualizacje mające na
celu uwzględnienie klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Rozporządzenie CLP).
Niektóre informacje nie są wymagane przy aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej z innej
przyczyny (z wyjątkiem zmiany wielkości obrotu). W celu uznania dokumentacji za kompletną
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i umożliwienia jej dalszego przetwarzania w systemie REACH-IT wymagane są co najmniej
następujące informacje19:


Zgłoszone nowe i zaktualizowane informacje

Nowe i zaktualizowane informacje przedkładane w ramach aktualizacji muszą spełniać
wszystkie wymagania dotyczące weryfikacji kompletności opisane w tym podręczniku,
niezależnie od tego, czy substancja została wcześniej zgłoszona, np. wypełnienie sekcji 2.1
programu IUCLID jest konieczne w przypadku aktualizacji dokumentacji mającej na celu
uwzględnienie klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.
W przypadku nowych badań oraz badań wymaganych przez właściwy organ zgodnie
z wymogami dyrektywy 67/548/EWG traktowanej jako decyzje Agencji zgodnie z art. 135
rozporządzenia REACH wymagane są szczegółowe podsumowania przebiegu badań.
Niektóre rodzaje aktualizacji przeprowadzone na podstawie art. 22 wymagają, aby
odpowiednie sekcje dokumentacji w programie IUCLID były aktualizowane, np. w celu
uaktualnienia zastosowań przez konsumentów należy zaktualizować sekcję 3.5.5 programu
IUCLID.


Sekcja 1 – Informacje ogólne

Sekcja 1.1 Identyfikacja i 1.2 Skład. Sekcje te muszą być kompletne, aby spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące weryfikacji kompletności, o których mowa w niniejszym
podręczniku. Wzory strukturalne są jednak opcjonalne, ponieważ zostały przedłożone w formie
papierowej zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.
Sekcja 1.3 Identyfikatory. W tej sekcji należy podać co najmniej numer zgłoszenia zgodnie z
dyrektywą 67/548/EWG (numer NCD) oraz numer rejestracji zgodnie z rozporządzeniem
REACH (uzyskany podczas ubiegania się o numer rejestracji w systemie REACH-IT).
Sekcja 1.7 Dostawcy. Jeżeli rejestrujący występuje jako wyłączny przedstawiciel, zalecane jest
dołączenie dokumentacji o ustanowieniu go wyłącznym przedstawicielem.


Sekcja 2 – Klasyfikacja i oznakowanie oraz ocena PBT

Sekcja 2.1 – GHS. Zgodnie z rozporządzeniem CLP (GHS) podanie klasyfikacji i oznakowania
jest obowiązkowe w sekcji 2.1 dokumentacji IUCLID. W przypadku wcześniejszego
przedłożenia dokumentacji bez wypełnienia sekcji 2.1 należy niezwłocznie dostarczyć
wymagane dane w postaci aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej.
Sekcja 2.3 Ocena PBT. Sekcja ta zawiera podsumowanie dotyczące parametrów docelowych i
rekordy badań parametrów docelowych. Jeżeli aktualizowane zgłoszenie dotyczy wielkości
obrotu powyżej 10 ton rocznie, należy utworzyć podsumowanie parametrów docelowych w
sekcji 2.3 „PBT assessment” („Ocena PBT”) (klikając prawym przyciskiem myszy numer sekcji)
oraz sprawdzić, czy wybrano odpowiednią opcję z listy wyboru „PBT status” („Status PBT”). Po
wybraniu opcji „PBT assessment does not apply” („Ocena PTB nie obowiązuje”) należy podać
uzasadnienie w polu tekstowym.


Sekcja 3 – Produkcja, zastosowanie i narażenie

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wypełniania poszczególnych sekcji, należy zapoznać się z różnymi rozdziałami niniejszego
podręcznika
19
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W przypadku wskazania (również) opcji „Manufacturer” („Producent”) w sekcji 1.1. programu
IUCLID jako roli w łańcuchu dostaw („Role in the supply chain”), należy wypełnić następujące
podsekcje:
Sekcja 3.3 Miejsca Jeśli w sekcji 1.1 wskazano, że rola w łańcuchu dostaw „Role in the supply
chain” to „Manufacturer” („Producent”), należy podać w niej co najmniej jedno miejsce
produkcji. W tym celu należy utworzyć rekord w sekcji 3.3; powiązać z nim „Miejsce” („Site”)
oraz za pomocą pola „Related manufacture/own use” („Powiązana produkcja/użytek własny”)
powiązać go z co najmniej jednym rekordem produkcji w sekcji 3.5.1. W przypadku miejsc
produkcji zazwyczaj oczekuje się, że kraj miejsca będzie taki sam, jak kraj podmiotu prawnego
przedkładającego zgłoszenie.
Sekcja 3.5.1 Produkcja. Jeśli w sekcji 1.1 Identification (Identyfikacja) zaznaczono pole
wyboru „Manufacturer” („Producent”), w sekcji 3.5.1 musi istnieć co najmniej jeden rekord
zawierający produkcję/zastosowanie.


Sekcja 13 – Raport bezpieczeństwa chemicznego

Jeżeli aktualizacja nie obejmuje zmiany wielkości obrotu, zgłaszający nie jest zobowiązany do
załączenia raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR). Raport bezpieczeństwa chemicznego
jest jednak wymagany w przypadku aktualizacji zgłoszenia dla wielkości obrotu powyżej 10 ton
rocznie i nowych zidentyfikowanych zastosowań, pojawienia się nowych informacji w zakresie
ryzyka związanego z substancją dla zdrowia osób i/lub środowiska, które mogą wymagać
zmian w karcie charakterystyki lub zmian klasyfikacji i oznakowania substancji.
Jeżeli nie jest konieczne zgłoszenie CSR, z listy wyboru „Type of report” („Rodzaj
sprawozdania”) w sekcji 13 programu IUCLID należy wybrać opcję „REACH Chemical safety
report (CSR)” („Raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) REACH”) oraz podać uzasadnienie
braku CSR w polu „Further information on the attached file” („Dodatkowe informacje na temat
dołączonego pliku”) lub „Discussion” („Dyskusja”). Należy użyć właściwego uzasadnienia
zgodnie z poniższymi przykładami:
i.

„A CSR is not submitted because it is a previously notified substance
which did not reach the next tonnage threshold and which does not
fall within the scope of Articles 22(1)(d), 22(1)(e) and 22(1)(f) of the
REACH Regulation” („Nie jest składany raport bezpieczeństwa
chemicznego, ponieważ jest to uprzednio zgłoszona substancja, która
nie osiągnęła kolejnego progu wielkości obrotu i nie podlega
przepisom art. 22 ust. 1 lit. d), art. 22 ust. 1 lit. e) oraz art. 22 ust. 1
lit. f) rozporządzenia REACH”).

ii. „A CSR is not submitted because the substance fulfils the
requirements of Article 14(2) of the REACH Regulation” („Nie jest
składany raport bezpieczeństwa chemicznego, ponieważ substancja
spełnia wymagania art. 14 ust. 2 rozporządzenia REACH”).


Nagłówek dokumentacji – Oświadczenie o odstępstwach

W nagłówku dokumentacji w polu „Dossier submission remark” („Uwagi dotyczące
przedkładania dokumentacji”) należy wprowadzić następujące oświadczenie o odstępstwach:
„This dossier is a registration update of a previously notified substance which did not reach the
next tonnage threshold under the REACH regulation. It contains new and updated information”
(„Niniejsza dokumentacja stanowi aktualizację uprzednio zgłoszonej substancji, dla której nie
osiągnięto progu wielkości obrotu określonego w rozporządzeniu REACH. Dokumentacja
zawiera nowe i zaktualizowane informacje”).
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Annex 5. Obiekt oceny w programie IUCLID 6
Definicja obiektu oceny
W przypadku stwierdzenia, że kilka zestawów właściwości substancji powinno zostać
poddanych ocenie (patrz także uwagi w części D, rozdz. D.2 dokumentu „Guidance on
Chemical Safety Assessment” („Wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa chemicznego”), w
programie IUCLID należy utworzyć obiekty oceny w celu przejrzystego zgłoszenia tych
zestawów właściwości.
Obiekt oceny to ogólne określenie zestawu danych właściwości substancji
(fizykochemiczne/los/zagrożenie) stosowane dla celów przeprowadzenia oceny. Pozwala ono
oceniającemu określić zestawy danych właściwości, które mają znaczenie dla określonych
składów/postaci (wprowadzonych do obrotu lub utworzonych na podstawie stosowania). Te
zestawy danych są następnie wykorzystywane do oceny substancji w trakcie jej cyklu życia,
odzwierciedlającego jej zachowanie (np. pod względem lotności, rozpuszczalności w wodzie,
wchłaniania, rozkładu lub przekształcania) w różnych przewidywanych zastosowaniach i
potencjalnych zmianach w profilu ryzyka.
Istnieje kilka rodzajów podmiotów oceny w zależności od ich stosunku do zestawu danych
substancji zarejestrowanej. Te rodzaje to:
1. Substancja zarejestrowana jako taka: zastosowanie tej opcji może być przydatne podczas
tworzenia obiektu oceny dla substancji zarejestrowanej jako takiej, gdy substancja jako
taka oraz niektóre składniki lub produkty przemiany odgrywają pewną rolę w ocenie. Na
przykład jeśli substancja ulega przemianie, do przeprowadzenia oceny mogą być potrzebne
właściwości zarówno danej substancji przed jej przekształceniem, jak produktu przemiany.
Również w przypadku substancji wieloskładnikowych niektóre właściwości mogą zależeć od
składników i zanieczyszczeń, podczas gdy inne – od substancji jako takiej. Częstą praktyką
jest przeprowadzenie oceny zagrożeń dla zdrowia człowieka w odniesieniu do całej
substancji (jeśli ciśnienie par jest podobne w przypadku różnych składników), lecz w celu
zróżnicowana z oceną oddziaływania na środowiska według grup składników (posiadających
inne właściwości fizykochemiczne). Jeśli rejestracja obejmuje kilka składów chemicznych o
różnych profilach zagrożenia, należy zdefiniować obiekt oceny dla „określonego
składu/postaci” (patrz poniżej).
2. Określony skład/postać zarejestrowanej substancji: jeśli rejestracja obejmuje składy
chemiczne o różnych właściwościach fizykochemicznych/losie/profilu zagrożenia, można
utworzyć osobne obiekty oceny w celu pogrupowania istotnych właściwości według tych
składów.
3. Składnik(i) w zarejestrowanej substancji: jeśli właściwości różnych
składników/zanieczyszczeń dotyczące losów w środowisku powodują, że potencjalne
narażenie ludzi i/lub środowiska na składnik jest inne niż w przypadku zastosowanego
składnika, wówczas jeden lub więcej zestawów właściwości składnika(-ów) może mieć
znaczenie podczas oceny (np., jeśli aktywność ma miejsce w podwyższonej temperaturze,
a substancja składa się z różnych składników o różnej lotności, narażenie może zależeć od
najbardziej lotnych składników). Może to mieć zastosowanie także, gdy zagrożenie (np. ze
strony zanieczyszczenia) spowodowałoby przeprowadzenie oceny. Wybór i potencjalne
grupowanie składników/zanieczyszczeń muszą być dobrze udokumentowane.
4. Produkt przemiany substancji zarejestrowanej: substancja zarejestrowana może ulec
przemianie podczas jej stosowania lub w środowisku. Taka przemiana może być
spowodowana:
i.

dysocjacją;
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ii. rozkładem biotycznym lub abiotycznym, hydrolizą, fotolizą (końcowy rozkład
zazwyczaj powoduje, że produktów przemiany nie trzeba brać pod uwagę);
iii. reakcją podczas stosowania (ze względu na funkcję techniczną substancji). Jeśli
substancja reaguje podczas produkcji innej substancji, która następnie jest
oddzielnie rejestrowana (o ile nie przewidziano zwolnienia), produkty reakcji nie
muszą być oceniane. Jeśli nie dotyczy to danego przypadku, produkty przemiany
muszą być ocenione w procesie rejestracji pierwotnej substancji (dotyczy to także
okresu użytkowania w sytuacji, gdy w wyrobach znajdują się tylko produkty
przemiany).

Struktura danych obiektu oceny
Należy zdefiniować obiekt oceny, podając następujące informacje:


„Name” („Nazwa”): należy pamiętać, że nazwa nie będzie wyświetlana na panelu nawigacji
znajdującym się po lewej stronie ekranu. Bezpośrednio w panelu nawigacji można zmienić
nazwę obiektu oceny („Assessment entity”), klikając go prawym przyciskiem myszy;



„Assessment entity composition” („Skład obiektu oceny”) (w sposób podobny do określania
składów w sekcji 1.2 programu IUCLID). W zależności od rodzaju obiektu oceny (tzn.
związku z substancją zarejestrowaną) w programie IUCLID dostępna jest pomoc podczas
definiowania składu. Skład obiektu oceny ma na celu ułatwienie zrozumienia, z czego dany
obiekt oceny się składa.

Tabela 16: Informacje na temat obiektu oceny i składu
Związek obiektu oceny z
zarejestrowaną
substancją

Skład obiektu oceny

Substancja zarejestrowana jako taka

Taki sam skład jak substancji dostępnej w sekcji 1.2.

Konkretny skład/postać
zarejestrowanej substancji

Można wybrać jeden lub więcej składów ze składów dostępnych w sekcji
1.2.

Składnik(i) zarejestrowanej substancji

Można wybrać jeden lub więcej składników/dodatków/zanieczyszczeń,
które został zgłoszone w składzie(-ach) – sekcja 1.2.

Przekształcenie zarejestrowanej
substancji

Można wybrać jedną lub więcej substancji wzorcowych



Łącze do składu(-ów) zgłoszonego w sekcji 1.2 (zgłoszonego w polu „Related composition”
(„Powiązany skład”). Takie łącze jest przydatne, gdy istnieje kilka składów, stosowanych w
różnych zastosowaniach, w celu prześledzenia, który obiekt oceny jest istotny dla
określonego składu.



Dodatkowe informacje („additional information”), które mogą służyć do podania
dodatkowych wyjaśnień na temat obiektu oceny, np. w przypadku, gdy obiekt oceny jest
zdefiniowany dla grupy składników, oceniający może wyjaśnić, w jaki sposób grupa została
utworzona.

Ponieważ obiekt oceny to ogólne określenie zestawów właściwości substancji, zgłoszonych w
rekordach badań parametrów docelowych i podsumowaniach parametrów docelowych w
programie IUCLID, należy dodać łącza do tych elementów (patrz poniżej).
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Związek między obiektem oceny, rekordami badań parametrów docelowych i
podsumowaniami parametrów docelowych
W celu zapewnienia przejrzystości i umożliwienia sortowania informacji w zestawie danych
programu IUCLID oraz odzwierciedlenia tego w raporcie bezpieczeństwa chemicznego
utworzonego za pomocą wtyczki „Report generator” („Generator raportów”) istotne jest, aby
dla każdego obiektu oceny wskazać, które rekordy badań parametrów docelowych (ESR) i
powiązane wnioski (podsumowanie parametru docelowego) są dostępne.
W programie IUCLID6 dostępne są następujące łącza:





każdy rekord badania parametru docelowego ma odniesienie do jednej informacji o
materiale testowym (TMI);
wszystkie rekordy badań brane pod uwagę podczas oceny określonego parametru
docelowego mogą być połączone z powiązanym podsumowaniem parametru docelowego
(EPS);
podsumowania parametrów docelowych można powiązać z jednym lub większą liczbą
obiektów oceny. Dostępne jest pole, w którym można wyjaśnić powiązanie między
posumowaniem(-ami) parametru docelowego a obiektem oceny. W ten sposób można
prześledzić, które rekordy badań są istotne dla określonego obiektu oceny.

Rysunek 34: Powiązania między obiektem oceny, podsumowaniem parametru
docelowego i rekordami badań parametrów docelowych
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Rysunek 35: Bardziej szczegółowy rysunek

Istnieje możliwość, aby dokumentacja zawierała rekordy badań, które nie są powiązane z
podsumowaniem parametru docelowego. Ma to miejsce w przypadku i) badań zgłoszonych w
związku z obowiązkiem przekazywania wszelkich istotnych dostępnych informacji dotyczących
właściwości substancji, lecz nie poddanych (bezpośrednio) ocenie (np. w przypadku dawnych
badań, jeśli obecny skład jest inny) oraz ii) ESR służącego do zgłoszenia odstąpienia od
przedstawienia informacji.

Powiązanie podsumowań parametrów docelowych i obiektów oceny
Można powiązać podsumowania parametrów docelowych z obiektem oceny zgłoszonym w
sekcji 0.4 programu IUCLID. Jednocześnie można wybrać kilka podsumowań parametrów
docelowych i powiązać je obiektem oceny. W takim przypadku w polu komentarza można
dodać wyjaśnienie dotyczące wszystkich podsumowań.
Obiekt oceny należy powiązać tylko z jednym podsumowaniem określonego parametru
docelowego (np. jeden obiekt oceny należy powiązać tylko z jednym podsumowaniem
temperatury wrzenia).
W samym obiekcie oceny zostanie wyświetlona lista powiązanych z nim podsumowań.
Można również powiązać podsumowania z obiektami oceny z poziomu podsumowania.
Podsumowanie można powiązać z kilkoma obiektami oceny. Tak może być w przypadku, gdy
obiekty oceny są zdefiniowane dla różnych składów, w przypadku których istnieją różnice
dotyczące tylko niektórych (nie wszystkich) parametrów docelowych. W tym celu należy
wybrać panel „Assessment entity” („Obiekt oceny”) wyświetlany pod podsumowaniem
parametru docelowego zbioru danych o substancji, jeśli zdefiniowano co najmniej jeden obiekt
oceny. Należy kliknąć przycisk „Link” („Łącze”) znajdujący się poniżej tabeli i listy wszystkich
obiektów oceny, dla których można wybrać niepowiązany jeszcze EPS. Można wprowadzić
komentarz („Note”), jeśli istnieje konieczność podania dodatkowych informacji w celu lepszego
uzasadnienia.
W tabeli zostanie wyświetlona lista obiektów oceny (wraz z odpowiednimi komentarzami
(„notes”)), z którymi powiązano EPS.
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Rysunek 36: Powiązanie podsumowań parametrów docelowych i obiektów oceny

Powiązanie rekordów badań parametrów docelowych i podsumowań parametrów
docelowych
W każdym podsumowaniu parametru docelowego można powiązać wszystkie istotne badania
(rekordy badań parametrów docelowych), które mają wpływ na samo podsumowanie. Jest to
szczególnie przydatne, gdy istnieją obiekty oceny i utworzono kilka podsumowań parametrów
docelowych w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie informacji stanowiących podstawę dla
podsumowania.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

189

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
190 PPORD

Wersja 4.0

Annex 6. Przegląd pól wielkości obrotu w programie IUCLID
Załącznik ten zawiera przegląd różnych pól w programie IUCLID dotyczących informacji na temat wielkości obrotu. Opisano w nim pola z
uwzględnieniem tego, który rodzaj wielkości obrotu należy zgłosić (wielkość obrotu indywidualnego rejestrującego wobec wielkości obrotu
UE) i jakie jest przeznaczenie tych informacji.
Więcej informacji na temat pól można znaleźć we wbudowanym systemie pomocy programu IUCLID.

Sekcja

Pole(-a)

Wielkość obrotu
indywidualnego
rejestrującego
lub łączna
wielkość obrotu
UE

Wyjaśnienie

Wykorzystanie przekazywanych wartości

3.2 – Szacunkowe ilości

Łączna wielkość obrotu:
- produkcja
- import

Indywidualny
rejestrujący

Produkowana lub importowana przez
indywidualnego rejestrującego wielkość obrotu
rocznie.

Przez rejestrujących: w celu obliczenia
średniej wielkości obrotu z trzech lat, która
określa wymagania w zakresie informacji dla
rejestracji.

Dla każdego roku należy utworzyć nowe wpisy.
Przez organy:
- w celu rozpowszechniania po zsumowaniu
ilości substancji innych rejestrujących tę
samą substancję i zaokrągleniu do łącznej
wielkości obrotu;
- do badań przesiewowych i ustalania
priorytetów po zsumowaniu do wielkości
obrotu innych rejestrujących.
3.2 – Szacunkowe ilości

Szczegóły dotyczące wielkości
obrotu (tony/rok):
- Wielkość obrotu
eksportowana bezpośrednio

Indywidualny
rejestrujący

Podzielenie produkowanej lub importowanej przez
rejestrującego wielkości obrotu każdego roku
zgłoszonej powyżej na: ilość wyeksportowaną
(bezpośrednio), ilość na użytek własny i ilość
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- Wielkość obrotu na własny
użytek
- Wielkość obrotu
wykorzystana jako półprodukt
w ściśle kontrolowanych
warunkach (transportowany)
- Wielkość obrotu
wykorzystana jako półprodukt
w ściśle kontrolowanych
warunkach (na miejscu)

3.2 – Szacunkowe ilości

3.5.0 Informacje
dotyczące zastosowania i
narażenia mające
znaczenie we wszystkich
zastosowaniach

191

zastosowaną jako półprodukt w ściśle
kontrolowanych warunkach (transportowany lub
na miejscu) (jeśli dotyczy).
Sekcja 3.5 zawiera dodatkowe pola w celu
dokładniejszego opisania każdego zastosowania (w
tym na użytek własny i jako półprodukt w ściśle
kontrolowanych warunkach).
Pole „tonnage per use” („wielkość obrotu według
zastosowania”) w sekcji 3.5 służy to dalszego
podzielenia wielkości obrotu podanej w sekcji 3.2
w zależności od zastosowań, jeśli rejestrujący
zgłosił w niej indywidualne wielkości obrotu (patrz
poniżej).
Dla każdego roku należy utworzyć nowe wpisy.

Szczegóły dotyczące wielkości
obrotu (tony/rok):
- Wielkość obrotu importowana
w wyrobach
- Wielkość obrotu w
produkowanych wyrobach

Indywidualny
rejestrujący

Łączna wielkość obrotu
(tony/rok)

Indywidualny
rejestrujący lub UE
(jeśli zgłoszono
wielkość obrotu
UE, należy
zaznaczyć
odpowiednie pole
wyboru)

W przypadku rejestracji lub zgłoszenia substancji w
wyrobach zgodnie z art. 7; rejestrujący lub
zgłaszający w tym miejscu powinien zgłosić podział
na ilość wprowadzoną do EOG poprzez import
wyrobów oraz ilość zawartą w produkowanych
wyrobach.
Dla każdego roku należy utworzyć nowe wpisy.

Przez rejestrujących: w celu obliczenia
średniej wielkości obrotu z trzech lat, która
określa wymagania w zakresie informacji dla
rejestracji.

Rejestrujący może podać realną wartość łącznej
wielkości obrotu substancji (rocznie), która jest
produkowana lub stosowana w każdym cyklu życia.
Jeśli to możliwe, zaleca się zgłaszanie wielkości
obrotu według zastosowania w sekcjach od 3.5.2
do 3.5.6 (patrz pola opisane w poniższych
wierszach).

Przez rejestrujących: jako podstawa do oceny
oddziaływania na środowisko.

W zależności od informacji dostępnych dla
rejestrującego może on zgłosić informacje
pochodzące z własnego łańcucha dostaw lub
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Przez organy:
- wewnętrzne statystyki i raportowanie –
monitorowanie obecności substancji
potencjalnie niebezpiecznych w wyrobach;
- badania przesiewowe np. pod kątem
potencjalnych nowych ograniczeń.

Przez organy: do badań przesiewowych lub
ustalania priorytetów, np. znaczenie
powszechnego zastosowania.

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
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informacje reprezentacyjne dla rynku UE.
Jeśli zgłoszono wielkość obrotu UE, należy
zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
We wszystkich przypadkach w sąsiednim,
dedykowanym polu należy podać szczegóły
dotyczące zgłoszonej wielkości obrotu (tj. źródło
informacji).
3.5.1 Produkcja

Wielkość obrotu substancji
produkowanych (tony/rok)

Indywidualny
rejestrujący lub UE
(jeśli zgłoszono
wielkość obrotu
UE, należy
zaznaczyć
odpowiednie pole
wyboru)

Rejestrujący powinien podać realną wartość
rynkową łącznej wielkości obrotu substancji
produkowanej każdego roku.

Przez rejestrujących: jako podstawa do oceny
oddziaływania na środowisko.

W zależności od informacji dostępnych dla
rejestrującego może on zgłosić informacje
pochodzące z własnego łańcucha dostaw lub
informacje reprezentacyjne dla rynku UE.
Jeśli zgłoszono wielkość obrotu UE, należy
zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
Jeśli zgłoszono wielkość obrotu indywidualnego
rejestrującego, musi być ona zgodna z wartościami
zgłoszonymi dla różnych lat w sekcji 3.2.
We wszystkich przypadkach w sąsiednim,
dedykowanym polu należy podać szczegóły
dotyczące zgłoszonej wielkości obrotu (tj. źródło
informacji).

3.5.2 Formulacja lub
przepakowanie
3.5.3 Zastosowania w
obiekcie przemysłowym
3.5.4 Powszechne
zastosowania przez
pracowników

Wielkość obrotu substancji dla
tego zastosowania (tony/rok)

Indywidualny
rejestrujący lub UE
(jeśli zgłoszono
wielkość obrotu
UE, należy
zaznaczyć
odpowiednie pole

Rejestrujący powinien podać realną wartość
rynkową łącznej wielkości obrotu substancji
stosowanej każdego roku dla każdego zgłoszonego
zastosowania.
W zależności od informacji dostępnych dla
rejestrującego może on zgłosić informacje
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Przez rejestrujących: jako podstawa oceny
bezpieczeństwa chemicznego (jeśli jest
przeprowadzana), np. obliczanie wartości
„Daily use amount at a site” („Dzienna ilość
stosowana w miejscu”) lub „Daily use
amount” („Dzienna ilość stosowana”)
podczas oceny oddziaływania na środowisko.

Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i
PPORD

zawodowych
3.5.5 Zastosowania przez
konsumentów
3.5.6 Okres użytkowania

Data wydania: maj 2017 r.

wyboru)
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pochodzące z własnego łańcucha dostaw lub
informacje reprezentacyjne dla rynku UE.
Jeśli zgłoszono wielkość obrotu UE, należy
zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.

Jeśli w przypadku stosowania jako półprodukt w
ściśle kontrolowanych warunkach zgłoszono
wielkość obrotu indywidualnego rejestrującego,
musi być ona zgodna z wartościami zgłoszonymi
dla różnych lat w sekcji 3.2.
We wszystkich przypadkach w sąsiednim,
dedykowanym polu należy podać szczegóły
dotyczące zgłoszonej wielkości obrotu (tj. źródło
informacji).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Przez organy:
- Wewnętrzne statystyki i sprawozdawczość;
- do badań przesiewowych lub ustalania
priorytetów, np. wielkość obrotu
przeznaczona do zastosowań o szczególnym
statusie prawnym.
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