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PREFAŢĂ
Prezentul document descrie când şi cum pot fi utilizate dispoziţiile specifice pentru
înregistrarea intermediarilor în temeiul Regulamentului REACH. El face parte dintr-o serie de
ghiduri destinate să ajute toate părţile interesate, în pregătirea pentru îndeplinirea obligaţiilor
lor aferente Regulamentului REACH. Aceste documente conţin atât instrucţiuni detaliate în
legătură cu o serie de procese esenţiale ale REACH, cât şi unele metode ştiinţifice şi/sau
tehnice specifice, pe care industria sau autorităţile trebuie să le utilizeze conform REACH.
Documentele de orientare au fost întocmite şi discutate în cadrul proiectelor de aplicare a
REACH (RIP-uri) conduse de serviciile Comisiei Europene, care au implicat toate părţile
interesate: statele membre, sectorul industrial şi organizaţiile neguvernamentale. După
acceptarea de către autorităţile competente din statele membre, ghidurile au fost transmise
la ECHA pentru publicare şi mentenanţă ulterioară. Toate actualizările ghidului sunt
redactate de ECHA şi supuse apoi unei proceduri de consultare, implicând părţi interesate
din toate statele membre, din industrie şi din organizaţii neguvernamentale. Pentru detalii
privind procedura de consultare, a se vedea:
http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf
Ghidurile pot fi obţinute prin intermediul site-ului de internet al Agenţiei Europene pentru
Produse Chimice (http://echa.europa.eu/reach_ro.asp). Alte ghiduri vor fi publicate pe acest
site de internet, atunci când vor fi finalizate sau actualizate.
Acest document se referă la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
1
European şi al Consiliului European din 18 decembrie 2006 .

1

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie
2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a
Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a
Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale
Comisiei (JO L 396, 30.12.2006); modificat prin Regulamentului (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului din 15
noiembrie 2007 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului
European privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) ca
urmare a aderării Bulgariei şi României (JO L 304, 22.11.2007, p. 1).

ISTORICUL DOCUMENTULUI
Vă rugăm să ţineţi seama că: Documentul original (V.1.1, februarie 2008) a fost în mare
parte rescris în cursul procesului de actualizare şi consultare cu Grupul experţilor parteneri
(PEG). Istoricul documentului evidenţiază prin urmare, doar modificările majore, dar nu
urmăreşte reformulările sau modificările editoriale izolate.
Versiun
e

Secţiunea

Modificare

Dată
iunie 2007

1.2.3

Formularea a fost modificată pentru mai multă
coerenţă cu secţiunea 1.2.2 şi pentru
clarificarea faptului că solicitantul înregistrării
se poate baza doar pe confirmarea de la
clientul său, că substanţa se foloseşte în
condiţii strict controlate

februarie 2008

1.2.3

S-a adăugat o propoziţie la finalul ultimului
paragraf pentru a recomanda informarea
clienţilor din afara UE, referitor la măsurile de
management al a riscurilor (RMM).

februarie 2008

2

Clarificarea faptului că înregistrarea este
necesară doar dacă substanţa nu este
exceptată de la înregistrare.

februarie 2008

2

În paragraful 4 s-a adăugat o propoziţie pentru
a clarifica modul în care se poate transmite un
dosar de înregistrare, în cazul în care o
substanţă este produsă sau importată şi
pentru alte scopuri decât utilizarea ca
intermediar, sau dacă producerea sau
utilizările nu sunt supuse unor condiţii strict
controlate.

februarie 2008

La finele paragrafului 4 s-a adăugat o
propoziţie pentru a explica modul în care se
vor calcula redevenţele.
2

În al treilea paragraf de jos al paginii 12 s-au
adăugat câteva cuvinte pentru a clarifica faptul
că cerinţele privind informaţiile se aplică doar
intermediarilor transportaţi.

februarie 2008

2.1

La al doilea punct, a fost eliminată referinţa la
locuri aflate în UE sau în afara UE.

februarie 2008

2.2

În secţiunea de clasificare, s-a adăugat text
pentru a clarifica faptul că pentru intermediari
este necesară doar clasificarea, nu şi
etichetarea.

februarie 2008

În plus, s-a specificat unde trebuie raportate
măsurile de management al riscurilor şi
condiţiile strict controlate.

Versiun
e

Secţiunea
2.3

Modificare
În secţiunea de clasificare, s-a adăugat text
pentru a clarifica faptul că pentru intermediari
este necesară doar clasificarea, nu şi
etichetarea.

Dată
februarie 2008

În plus, s-a specificat unde trebuie raportate
măsurile de management al riscurilor şi
condiţiile strict controlate.
2.5

După al treilea paragraf s-a adăugat încă un
punct pentru a specifica ce se recomandă să
trimită solicitantul principal al înregistrării.

februarie 2008

2.5

Au fost adăugate câteva cuvinte pentru a
clarifica momentul când se va specifica
redevenţa de înregistrare.

februarie 2008

V.03

1.2

Diverse clarificări, corecturi şi actualizări ale
sarcinilor şi obligaţiilor, inclusiv ale cerinţelor
referitoare la clasificare şi etichetare.

octombrie 2010

V.03

2.

Au fost adăugate anumite clarificări referitoare
la situaţii în care substanţa este înregistrată
pentru utilizare ca intermediar sau pentru alte
utilizări. Această clarificare include calcularea
redevenţelor.

octombrie 2010

V.03

2.1.

S-a adăugat o clarificare în sensul că criteriile
articolului 18 alineatul (4) se pot folosi de
asemenea pentru a justifica faptul că se aplică
condiţii strict controlate (SCC) pentru
intermediari la locul de producere.

octombrie 2010

V.03

2.1

S-a subliniat că solicitantul înregistrării pentru
un intermediar poate alege între două
posibilităţi de înregistrare: conform articolului
17/18, dacă se aplică condiţii strict controlate
(inclusiv izolarea, în mod riguros). Posibilitatea
conform articolului 10, dacă controlul riscurilor
se realizează prin alte mijloace decât condiţii
strict controlate.

octombrie 2010

V.03

2.1

A fost inclus un paragraf care converteşte
textul juridic al articolului 18 alineatul (4) într-o
listă sistematică de trimiteri între diferitele
elemente ale izolării în mod riguros şi
operaţiile unitare cărora li se aplică.

octombrie 2010

V.03

2.1

A fost clarificat rolul echipamentului personal
de protecţie în cadrul conceptului de condiţii
strict controlate.

octombrie 2010

V.03

2.1

Notele de subsol de la 10 la 12: au fost
actualizate trimiterile la alte acte legislative

octombrie 2010
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Secţiunea

Modificare

Dată

comunitare.
V.03

2.1

S-a clarificat faptul că, deşi nu este necesară
documentaţia integrală a condiţiilor strict
controlate în dosarul de înregistrare,
solicitantul înregistrării trebuie să prezinte o
indicaţie de bază a felului în care s-a ajuns la
concluziile sale privind condiţiile strict
controlate. Se face trimitere la apendicele 3 în
care solicitantul înregistrării poate prezenta
detalii privind măsurile de management al
riscurilor într-o manieră structurată.

octombrie 2010

V.03

2.1

În lista elementelor pentru documentaţia
internă, au fost eliminate DNEL şi PNEC,
întrucât nu este necesară CSA pentru
intermediarii izolaţi în condiţii strict controlate

octombrie 2010

V.03

2.1

Adăugarea la listă a elementelor pentru
documentaţie: conceperea procesului şi
rigurozitatea izolării

octombrie 2010

V.03

2.1

Adăugarea la listă a elementelor pentru
documentaţie: conceperea procesului şi
rigurozitatea izolării

octombrie 2010

V.03

2.1.1

Izolarea în mod riguros este acum diferenţiată
mai clar de minimizarea eliberărilor prin
mijloace tehnice şi procedurale.

octombrie 2010

V.03

2.1.1

S-a clarificat faptul că „izolarea în mod riguros”
în conformitate cu articolul 18 alineatul (4)
litera (a) înseamnă echipamentul tehnic
conceput pentru prevenirea eliberărilor, luând
în considerare proprietăţile fizico-chimice ale
substanţei şi condiţiile procesului. Izolarea se
poate realiza printr-o combinaţie de bariere
mecanice şi bariere de aer dinamice.

octombrie 2010

V.03

2.1.1

Abordarea de tip control specific pe intervale
de expunere a fost inclusă în această secţiune
ca exemplu pentru modul de clasificare a
strategiilor de control, respectiv de izolare.
Pentru exemple detaliate suplimentare, se
face trimitere la fişele de orientare privind
controlul COSHH. S-a clarificat faptul că
„izolarea în mod riguros” în conformitate cu
articolul 18 alineatul (4) litera (a) înseamnă
echipamentul tehnic conceput pentru
prevenirea eliberărilor, luând în considerare
proprietăţile fizico-chimice ale substanţei.

octombrie 2010

V.03

2.1.1

A fost adăugată o nouă casetă (2) cu exemple

octombrie 2010

Versiun
e

Secţiunea

Modificare

Dată

pentru strategii de izolare, inclusiv trimiteri la
surse pentru informaţii suplimentare.
Pentru industria farmaceutică măsurile legate
de 18 (4b) au fost eliminate din caseta cu
exemple (3). Unele exemple pentru măsuri au
fost recent incluse (de exemplu izolator cu
perete moale)
Casetă nouă cu exemple (6): Încărcare şi
descărcare feroviară în industria chimică
Casetă nouă cu exemple (7): Rezervoare de
stocare, încărcare şi descărcare a
substanţelor lichide volatile.
V.03

2.1.1

Toate menţiunile la procese deschise în
contextul izolării stricte au fost eliminate din
această secţiune.

octombrie 2010

La finele paragrafului 2.1.1, s-a adăugat un
paragraf legat de rolul datelor măsurate sau
modelate privind eliberarea/expunerea şi rolul
cunoştinţelor disponibile privind pericolele
intrinseci ale intermediarilor în elaborarea
modului de izolare strictă. Toate celelalte
menţiuni referitoare la informaţiile despre
pericole, consideraţii privind riscurile şi
răspândirea datelor privind expunerea în
versiunea precedentă a documentului au fost
eliminate.
V.03

2.1.2

S-a clarificat faptul că pentru a minimiza
eliberările reziduale, pe lângă izolarea
riguroasă trebuie aplicate tehnici de procedură
şi control. S-a adăugat o trimitere la
documentul BREF relevant.

octombrie 2010

V.03

Exemple:

Caseta cu exemple pentru măsuri tehnice de
control al eliberărilor în mediu a fost trecută de
la 2.1.1 la 2.1.2. De asemenea, s-a clarificat
faptul că staţia de tratare a apelor uzate poate
satisface sau nu cerinţa privind condiţiile strict
controlate, în funcţie de proprietăţile
intermediarului.

octombrie 2010

V.03

2.1.4

A fost inclusă o trimitere la documentul BREF
privind tratarea deşeurilor şi a apelor uzate în
industria produselor chimice.

octombrie 2010

V.03

2.1.6

A fost inclus un rezumat al principiilor pentru
condiţii strict controlate conform REACH, sub
forma unei secţiuni noi.

octombrie 2010
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Secţiunea

Modificare

Dată

V.03

2.3

S-a adăugat o clarificare în sensul că absenţa
unei confirmări privind condiţiile strict
controlate pentru intermediari izolaţi
transportaţi declanşează obligaţiile de
înregistrare prin intermediul posibilităţii din
articolul 10.

octombrie 2010

V.03

2.3

S-a adăugat o trimitere la secţiunea 8.2 a
anexei II la REACH (coerenţa între măsurile
de management al riscurilor din fişa cu date
de securitate şi condiţiile pe baza cărora este
justificată înregistrarea în temeiul articolelor 17
şi 18.

octombrie 2010

V.03

Apendicele
1

Diverse adăugiri şi îmbunătăţiri pentru a face
ca apendicele să corespundă mai bine textului
juridic.

octombrie 2010

V.03

Apendicele
3

Nou: format pentru documentarea informaţiilor
privind măsurile de managementul a riscurilor
în dosarul de înregistrare pentru intermediari
izolaţi la locul de producere şi transportaţi

octombrie 2010

V.03

Apendicele
4

Nou: definiţia intermediarilor conform celor
convenite de Comisie, statele membre şi
ECHA, în data de 4 mai 2010

octombrie 2010

V.04

1.2.2

Restructurarea obligaţiilor de înregistrare şi a
exceptărilor

noiembrie 2010

V.04

1.2.3

Restructurarea obligaţiilor de înregistrare şi a
exceptărilor

noiembrie 2010

V.04

2

Eliminarea informaţiilor repetitive

noiembrie 2010

V.04

2.1

Adăugiri şi îmbunătăţiri minore

noiembrie 2010

V.04

2.2

Similar cu secţiunea 2.3 a fost inclusă referinţa
la Regulamentul Comisiei 453/2010.1

noiembrie 2010

V. 2

1.2.3

S-a adăugat o frază (al doilea punct al
notificării)

decembrie 2010

V. 2

2.

Reformularea frazei.

decembrie 2010

V. 2

2.1.1

Paragraful privind proprietăţile periculoase
este eliminat.

decembrie 2010

V. 2

2.1.6

Paragraful privind proprietăţile periculoase
este eliminat.

decembrie 2010
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1

INTRODUCERE

1.1

Definiţia diferitelor categorii de intermediari

REACH defineşte un intermediar ca o substanţă care este produsă în vederea unei
transformări chimice şi consumată sau utilizată în cadrul acesteia, în scopul transformării
într-o altă substanţă (articolul 3 alineatul (15)).
În REACH sunt definite diferite tipuri de intermediari:


intermediari neizolaţi



intermediari izolaţi



Intermediari izolaţi (netransportaţi) la locul de producere



Intermediari izolaţi transportaţi

Prin intermediar neizolat se înţelege o substanţă care, în cursul sintezei, nu este scoasă în
mod intenţionat din echipamentul în care are loc sinteza (cu excepţia prelevării de probe).
Asemenea echipamente includ vasul de reacţie, echipamentele auxiliare ale acestuia şi
orice alt echipament prin care trec substanţele în cursul unui proces continuu sau
discontinuu, precum şi conductele prin care are loc transferul dintr-un vas de reacţie în altul,
în vederea efectuării următoarei etape a reacţiei, dar excluzând rezervoarele sau alte vase
în care sunt depozitate substanţele după producere (articolul 3 alineatul (15) litera (a)).
Prin intermediar izolat la locul de producere se înţelege o substanţă care nu îndeplineşte
criteriile care definesc un intermediar neizolat şi în cazul căreia producerea substanţei şi
sinteza unei (unor) altei (altor) substanţe din acest intermediar se desfăşoară în acelaşi loc,
fiind efectuate de către una sau mai multe persoane juridice (articolul 3 alineatul (15) litera
(b)).
Prin loc de producere se înţelege un amplasament unic pe care, în cazul în care una sau
mai multe substanţe sunt produse de mai mulţi producători, anumite infrastructuri şi utilaje
sunt utilizate în comun (articolul 3 alineatul (16)).
Prin intermediar izolat transportat se înţelege un intermediar care nu îndeplineşte criteriile
unor intermediari neizolaţi şi care este transportat între diferite locuri sau furnizat către alte
locuri (articolul 3 alineatul (15) litera (ca)).
Circumstanţele în care o substanţă poate fi sau nu considerată drept un intermediar în
temeiul Regulamentului REACH sunt clarificate în documentul Definiţia intermediarilor aşa
cum a fost agreat de Comisie, statele membre şi ECHA la 4 mai 2010 2 . Această definiţie
este punctul de pornire al prezentului ghid de orientare. Documentul este ataşat în
apendicele 4 al ghidului curent.
În funcţie de intermediarii identificaţi, se aplică diferite obligaţii şi cerinţe privind informaţiile
(a se vedea secţiunea 1.2.2).
Ciclul de viaţă al unui intermediar izolat începe cu producerea lui (în termeni practici, cu
îndepărtarea sa din procesul de producere). Acest ciclu de viaţă se încheie cu utilizarea
substanţei în procesul de sinteză pentru producerea altei substanţe.

2

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_ro.htm#GD_PROCC

2
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Reziduurile intermediarului izolat, care nu sunt transformate în altă substanţă în cadrul unui
proces de producere, vor fi înlăturate sau eliminate, de obicei, ca deşeuri şi direcţionate spre
gestionarea deşeurilor în cazul în care nu sunt reciclate ca intermediar neizolat sau izolat. În
consecinţă, ele nu se mai încadrează în obiectul REACH. În cazul în care reziduurile
intermediarului se regăsesc în substanţa sintetizată, ele sunt acoperite – ca impuritate – de
înregistrarea şi evaluarea acelei substanţe.

1.2

Sarcini şi obligaţii

1.2.1

Intermediari neizolaţi

Pentru utilizarea unei substanţe ca intermediar neizolat, nu există obligaţii în temeiul
Regulamentului REACH (articolul 2 alineatul (1) litera (c)).

1.2.2

Intermediari izolaţi la locul de producere

Producătorii intermediarilor izolaţi la locul de producere în cantităţi de 1 tonă sau mai mult pe
an, trebuie să transmită un dosar de înregistrare Agenţiei, în afară de cazul în care
substanţa este exceptată de la prevederile de înregistrare (a se vedea informaţiile
suplimentare privind obiectul Regulamentului REACH în secţiunea 1.6 a ghidului privind
înregistrarea). Informaţiile care trebuie transmise pentru scopuri de înregistrare standard
(alta decât înregistrarea ca intermediar) sunt prezentate în articolul 10 şi detaliate în
secţiunea 1.8.1 a Ghidului privind înregistrarea. Cu toate acestea, cei care solicită
înregistrarea intermediarilor izolaţi la locul de producere pot furniza informaţii de înregistrare
reduse, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), dacă aceştia confirmă că substanţa este
produsă şi utilizată în condiţii strict controlate, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) şi
secţiunea 2.1 a acestui ghid.
Obligaţii şi exceptări privind înregistrarea


Articolul 2 alineatul (8) exceptează intermediarii de la regimul general de
înregistrare, menţionat în capitolul 1 al titlului II din REACH. În schimb, un
producător al unui intermediar izolat la locul de producere trebuie să-şi
înregistreze substanţa în cantităţi anuale de cel puţin o tonă , în conformitate cu
un regim diferit, aşa cum se specifică în capitolul 3 al titlului II din REACH.



În cazul în care producătorul/importatorul unui intermediar izolat la locul de
producere a trimis o notificare în temeiul directivei 67/548/CEE, nu este
necesară înregistrarea; substanţa este considerată înregistrată şi i se atribuie un
număr de înregistrare de către Agenţie (articolul 24).



Dacă producătorul confirmă în dosarul său de înregistrare IUCLID că
intermediarul izolat la locul de producere este produs şi utilizat în condiţii strict
controlate (a se vedea secţiunea 2.1), cerinţele privind informaţiile referitoare la
proprietăţile intrinsece ale substanţei (fizico-chimice, în legătură cu sănătatea
umană şi mediul) sunt reduse la datele deja disponibile (de exemplu, informaţii
pe care le deţine acesta sau pe care le poate obţine din alte surse) şi trebuie
transmise doar rezumate ale studiilor chiar dacă este disponibil un raport
complet al studiului (articolul 17) (a se vedea 2.2).



Dispoziţiile simplificate de înregistrare nu se aplică monomerilor utilizaţi ca
intermediari izolaţi la locul de producere în cadrul producerii polimerilor, (articolul
6 alineatul (2)), iar producătorul trebuie să procedeze ca în cazul unei utilizări
„standard”, ca neintermediar (a se vedea Instrucţiuni legate de înregistrare).



În cazul în care nu sunt satisfăcute condiţiile strict controlate, este necesar un
pachet integral (standard) de date în funcţie de intervalul cantitativ (articolele 10
3
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şi 12) iar peste 10 t/a este necesară o evaluare a securităţii chimice. Aceasta
include situaţiile în care actualizarea dosarului conduce la o asemenea situaţie.


În cazul în care o substanţă nu mai este folosită de un solicitant al înregistrării
doar ca intermediar şi/sau solicitantul înregistrării nu mai poate confirma că
substanţa este produsă şi utilizată în condiţii strict controlate, dosarul de
înregistrare va trebui actualizat fără întârziere nejustificată, în conformitate cu
articolul 22 alineatul (1), pentru a include, în funcţie de intervalul cantitativ în
care este înregistrată substanţa, toate informaţiile specificate în articolele 10 şi
12.

Clasificare şi etichetare
Dacă intermediarul izolat la locul de producere este o substanţă care trebuie înregistrată,
producătorul trebuie să transmită către Inventarul de clasificare şi etichetare înfiinţat la
Agenţie, informaţiile referitoare la clasificarea şi etichetarea sa în conformitate cu
articolul 39 litera (a) şi articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 dacă introduce
intermediarul pe piaţă (adică îl pune la dispoziţia altei entităţi juridice de la acelaşi loc de
producere sau de la un loc de producere diferit).
Notificarea se poate face transmiţând o notificare separată către inventar sau prin
includerea informaţiilor relevante, adică a elementelor de clasificare şi etichetare conform
CLP într-un dosar de înregistrare, acolo unde este necesar. În general, o notificare
separată trebuie transmisă întotdeauna acolo unde notificarea este obligatorie din punct
de vedere juridic înainte de transmiterea înregistrării. După ce s-a transmis un dosar de
înregistrare, nu mai este posibilă o notificare separată. În cazul în care dosarul de
înregistrare mai conţine încă clasificări DSD, producătorul sau importatorul trebuie să îl
actualizeze fără întârziere nejustificată cu informaţiile CLP, în conformitate cu articolul 22
din REACH.
Dacă intermediarul izolat la locul de producere este o substanţă produsă în cantitate sub
o tonă pe an, producătorul trebuie să transmită la Agenţie informaţiile referitoare la
clasificarea şi etichetarea sa în conformitate cu articolul 39 litera (b) din Regulamentul
(CE) nr. 1272/2008 dacă:



el introduce intermediarul pe piaţă (adică îl pune la dispoziţia altei entităţi juridice
de la acelaşi loc de producere) şi
substanţa satisface criteriile pentru clasificare ca substanţă periculoasă.

Notificarea la inventar trebuie făcută până la 3 ianuarie 2011 pentru intermediari izolaţi la
locul de producere care se află pe piaţă la 1 decembrie 2010 sau, pentru intermediari
introduşi pe piaţă abia după 1 decembrie 2010, în termen de o lună de la introducerea
lor pe piaţă (articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1271/2008).
Lămuriri suplimentare referitoare la notificarea clasificării şi etichetării se pot găsi în ghidul
practic 7 al ECHA „Cum trebuie notificate substanţele pentru includerea în Inventarul de
clasificare şi etichetare 3 ”. În plus, poate fi consultat ghidul ECHA „Instrucţiuni introductive
privind Regulamentul CLP 4 ”..
Dosarul şi evaluarea substanţelor
Pentru intermediari izolaţi la locul de producere, produşi şi utilizaţi în condiţii strict
controlate în conformitate cu articolul 18 alineatul (4), dosarul şi evaluarea substanţei
nu se aplică (articolul 49). Cu toate acestea, autoritatea competentă a statului
membru (MSCA) pe al cărui teritoriu se află locul de producere poate solicita
informaţii suplimentare în cazul în care consideră că:
3
4

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_ro.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_ro.htm#GD_PROCC
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există un risc pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu echivalent cu
nivelul de îngrijorare rezultat în urma utilizării unei substanţe care
prezintă motive de îngrijorare deosebită (substanţe care îndeplinesc
criteriile din articolul 57) şi
riscul nu este corespunzător controlat (articolul 49).

Autorizare/restricţie


Orice utilizare a unei substanţe ca intermediar izolat la locul de producere nu este
supusă autorizării (adică nu se aplică titlul VII – Autorizare) (articolul 2 alineatul
(8) litera (b)). Acest lucru este valabil şi pentru intermediari utilizaţi ca monomeri
pentru sinteza polimerilor).



Orice producător, importator sau utilizator trebuie să verifice dacă un intermediar
este supus vreunei restricţii din anexa XVII la REACH (articolul 67).

1.2.3

Intermediari izolaţi transportaţi

Producătorii sau importatorii intermediarilor izolaţi transportaţi în cantităţi anuale de cel puţin
o tonă pe an, trebuie să transmită un dosar de înregistrare, în afară de cazul în care
substanţa este exceptată de la prevederile de înregistrare (a se vedea informaţiile
suplimentare privind obiectul Regulamentului REACH în secţiunea 1.6 a ghidului privind
înregistrarea). Informaţiile care trebuie transmise pentru scopuri de înregistrare standard
(adică nu se aplică cerinţele reduse datorită condiţiilor strict controlate utilizate) sunt
prezentate în articolul 10 şi detaliate în secţiunea 1.8.1 a ,,Ghidului privind înregistrarea”. Cu
toate acestea, un solicitant al înregistrării pentru intermediari izolaţi transportaţi poate
prezenta informaţii de înregistrare reduse în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) dacă



el confirmă în dosarul său de înregistrare realizat în IUCLID că produce şi/sau utilizează
substanţa în condiţii strict controlate şi
dacă declară în dosarul său de înregistrare realizat în IUCLID că a primit confirmări de
la toţi utilizatorii din avalul lanţului de aprovizionare că substanţa este utilizată în condiţii
strict controlate aşa cum se descrie în articolul 18 alineatul (4) şi secţiunea 2.1 a acestui
ghid. În acel caz, atât solicitantul înregistrării cât şi utilizatorii sunt responsabili fiecare
pentru propriile declaraţii privind condiţiile strict controlate.

Obligaţii şi exceptări privind înregistrarea




Articolul 2 alineatul (8) exceptează intermediarii de la regimul general de
înregistrare menţionat în capitolul 1 al titlului II din REACH. În schimb, un
producător al unui intermediar izolat transportat trebuie să-şi înregistreze
substanţa în cantităţi anuale de cel puţin 1 tonă pe an în conformitate cu un
regim diferit, aşa cum se specifică în capitolul 3 al titlului II din REACH. În cazul
în care substanţa este produsă şi utilizată în condiţii strict controlate, iar
cantitatea anuală de substanţă este de cel puţin 1000 tone, cerinţele privind
datele referitoare la proprietăţile intrinsece ale substanţei (proprietăţi fizicochimice, legate de sănătatea umană şi mediu) aşa cum sunt specificate şi anexa
VII trebuie incluse în plus faţă de informaţiile solicitate conform capitolului 3 al
titlului II din REACH.
Dacă a fost deja transmisă de către producător/importator o notificare conform
Directivei 67/548/CEE privind producerea/importul şi utilizarea relevantă, nu este
necesară înregistrarea. Substanţa este considerată înregistrată, iar Agenţia îi
atribuie un număr de înregistrare. Cu toate acestea, dacă cantitatea de
substanţă notificată atinge următorul prag cantitativ conform articolului 12 din
Regulamentul REACH, trebuie transmise informaţiile suplimentare solicitate
(articolul 24).
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Dacă producătorul sau importatorul confirmă că produce şi/sau utilizează
substanţa în condiţii strict controlate şi confirmă el însuşi sau declară că a primit
confirmare de la utilizatori că substanţa este utilizată în condiţii strict controlate
(a se vedea secţiunea 2.1) şi cantitatea anuală de substanţă este sub 1000 tone,
cerinţele privind informaţiile referitoare la proprietăţile intrinsece ale substanţei
(fizico-chimice, în legătură cu sănătatea umană şi mediul) sunt reduse la datele
deja disponibile (de exemplu, informaţii pe care le deţine acesta sau pe care le
poate obţine din alte surse) şi trebuie transmise doar rezumate ale studiilor chiar
dacă este disponibil un raport complet al studiului (articolul 18) (a se vedea 2.3).
Dispoziţiile simplificate de înregistrare nu se aplică monomerilor utilizaţi ca
intermediari izolaţi transportaţi în cadrul producerii polimerilor, (articolul 6
alineatul (2)), iar producătorul trebuie să procedeze ca în cazul unei utilizări
„standard” (a se vedea Instrucţiuni legate de înregistrare) 5 .
În cazul în care nu pot fi confirmate condiţiile strict controlate, este necesar un
pachet integral (standard) de date în funcţie de intervalul cantitativ (articolele 10
şi 12) iar peste 10 t/a este necesară o evaluare a securităţii chimice.
În cazul în care o substanţă nu mai este folosită de un solicitant al înregistrării
doar ca intermediar şi/sau solicitantul înregistrării nu mai poate confirma că
substanţa este produsă şi utilizată în condiţii strict controlate, dosarul de
înregistrare va trebui actualizat fără întârziere nejustificată, în conformitate cu
articolul 22 alineatul (1), pentru a include, în funcţie de intervalul cantitativ în
care este înregistrată substanţa, toate informaţiile specificate în articolele 10 şi
12.
În cazul în care intermediarul transportat depăşeşte pragul de 1000 t/a,
producătorul/importatorul trebuie să actualizeze dosarul de înregistrare şi să
transmită ca minim informaţiile solicitate în temeiul anexei VII.

Clasificare şi etichetare
În cazul în care intermediarul izolat transportat este o substanţă care trebuie înregistrată,
producătorul/importatorul trebuie să transmită la Agenţie informaţiile referitoare la
clasificarea şi etichetarea sa în conformitate cu articolul 39 litera (b) şi articolul 40 din
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 dacă:

el introduce substanţa pe piaţă (adică o pune la dispoziţia altei entităţi juridice de
la acelaşi loc de producere sau alt loc de producere) şi

nu a transmis deja o înregistrare.
Notificarea se poate face transmiţând o notificare separată către inventar sau prin
includerea informaţiilor relevante, adică a elementelor de clasificare şi etichetare conform
CLP într-un dosar de înregistrare, acolo unde este necesar. În general, o notificare
separată trebuie transmisă întotdeauna acolo unde notificarea este obligatorie din punct
de vedere juridic înainte de transmiterea înregistrării. După ce s-a transmis un dosar de
înregistrare, nu mai este posibilă o notificare separată. În cazul în care dosarul de
înregistrare mai conţine încă clasificări DSD, producătorul sau importatorul trebuie să îl
actualizeze fără întârziere nejustificată cu informaţiile CLP, în conformitate cu articolul 22
din REACH.
Dacă intermediarul izolat transportat este o substanţă produsă în cantitate sub o tonă pe
an, producătorul trebuie să transmită la Agenţie informaţiile referitoare la clasificarea şi

5

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_ro.htm?time=1271257385
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etichetarea sa în conformitate cu articolul 39 litera (b) din Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 dacă:

el introduce substanţa pe piaţă (adică o pune la dispoziţia altei entităţi juridice de
la acelaşi loc de producere sau alt loc de producere) şi

substanţa satisface criteriile pentru clasificare ca substanţă periculoasă.
Notificarea la inventar trebuie făcută până la 3 ianuarie 2011 pentru intermediari izolaţi
transportaţi care au fost introduşi pe piaţă la 1 decembrie 2010 sau, pentru intermediari
introduşi pe piaţă doar după 1 decembrie 2010, în termen de o lună de la introducerea
lor pe piaţă (articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Lămuriri suplimentare referitoare la notificarea clasificării şi etichetării se pot găsi în ghidul
practic 7 al ECHA „Cum trebuie notificate substanţele pentru includerea în Inventarul de
clasificare şi etichetare 6 ”. În plus, poate fi consultat documentul ECHA „Instrucţiuni
introductive privind Regulamentul CLP 7 .
Dosarul şi evaluarea substanţelor


Producătorul/importatorul trebuie să fie conştient că dosarul şi evaluarea
substanţei se aplică intermediarilor izolaţi transportaţi. Prin urmare, Agenţia sau,
dacă nu există un acord între autorităţile competente ale statelor membre atunci
Comisia, poate solicita informaţiile suplimentare la efectuarea unei evaluări.
Producătorul/importatorul trebuie să se conformeze unei asemenea solicitări în
termenul stabilit (a se vedea ,,Instrucţiunile privind evaluarea”).

Autorizare/restricţie




6
7

Orice utilizare a unei substanţe ca intermediar izolat transportat nu este supusă
autorizării (adică nu se aplică titlul VII – Autorizare) (articolul 2 alineatul (8) litera
(b)). Acest lucru este valabil şi pentru intermediari utilizaţi ca monomeri pentru
sinteza polimerilor.
Orice producător/importator sau utilizator din aval trebuie să verifice dacă un
intermediar este supus vreunei restricţii din anexa XVII la REACH (Articolul 67)

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_ro.pdf
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_ro.htm#GD_PROCC
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ÎNREGISTRAREA INTERMEDIARILOR IZOLAŢI

Acest ghid este conceput pentru a ajuta solicitanţii înregistrării pentru intermediari izolaţi să
evalueze dacă condiţiile de producere şi utilizare îndeplinesc cerinţele pentru înregistrarea
unui intermediar izolat specificate în articolele 17 alineatul (3) sau 18 alineatul (4). De
asemenea, ghidul include trei anexe care descriu conţinutul şi formatul pentru documentarea
faptului că se aplică condiţii strict controlate.
Prin urmare, prima sarcină a solicitantului înregistrării este să stabilească dacă substanţa
investigată este un intermediar izolat produs şi utilizat în condiţii strict controlate şi dacă este
transportat sau nu, pentru a identifica informaţiile pe care trebuie să le prezinte într-un dosar
de înregistrare pentru a-şi îndeplini obligaţiile 8 .
Dacă producătorul sau importatorul unei substanţe produce sau importă acea substanţă
pentru alte scopuri decât doar pentru utilizarea ca intermediar, sau dacă nu se poate
demonstra că producerea sau anumite utilizări se desfăşoară în condiţii strict controlate,
producătorul sau importatorul trebuie să transmită un dosar de înregistrare „standard” în
conformitate cu articolul 10. În această situaţie, dacă o parte din cantitate este produsă şi
utilizată ca intermediar în condiţii strict controlate, solicitantul înregistrării poate transmite un
dosar de înregistrare acoperind întreaga sa cantitate.

o Cerinţele privind informaţiile pentru acest dosar de înregistrare se bazează atunci pe
cantitatea referitoare la utilizările ca neintermediar şi pentru intermediari care nu sunt
folosiţi în condiţii strict controlate. Partea din cantităţile produse sau importate destinată
utilizărilor ca intermediar în condiţii strict controlate nu trebuie luată în calcul pentru
cerinţele privind informaţiile ale dosarului de înregistrare. Pentru determinarea datei de
înregistrare, trebuie luate în considerare toate cantităţile de substanţă produsă, indiferent
de utilizarea substanţei (utilizări ca intermediar, intermediar în condiţii strict controlate şi
utilizări ca neintermediar).
o

Cu toate acestea, utilizarea ca intermediar trebuie documentată în dosar, inclusiv
cantităţile produse sau importate în acest scop.

o

Redevenţele vor fi calculate independent pentru i) utilizarea ca intermediar în condiţii
strict controlate (redevenţele pentru intermediari în conformitate cu articolul 4 din
Regulamentul (CE) 340/2008) şi ii) pentru alte utilizări (redevenţe standard în
conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 340/2008).

8

Cu toate acestea, trebuie reţinut faptul că monomerii folosiţi ca intermediarii izolaţi la locul de producere sau
intermediarii izolaţi transportaţi nu beneficiază de exceptarea de la cerinţele standard de înregistrare care se
aplică în mod normal intermediarilor şi trebuie înregistraţi în conformitate cu cerinţele de înregistrare descrise în
articolul 10 (articolul 6 alineatul (2)). Prin urmare, pentru înregistrarea monomerilor trebuie folosite Instrucţiunile
privind înregistrarea8 (a se vedea şi secţiunile 1.1.2 şi 1.1.3).
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Exemplul 1 de substanţă utilizată atât ca intermediar izolat cât şi ca neintermediar
O societate produce 2 300 tone de substanţă A, din care 1 700 tone sunt utilizate ca intermediar în
condiţii strict controlate. Această societate va transmite un dosar de înregistrare standard pentru
substanţa A, în care volumul celor 600 de tone rămase neutilizate ca intermediar este utilizat la
stabilirea cerinţelor privind informaţiile. Astfel, cerinţele privind informaţiile pentru substanţele cuprinse
între 100 şi 1 000 tone vor fi utilizate drept bază pentru acest dosar standard. Faptul că substanţa este
utilizată şi ca intermediar trebuie indicat în dosar şi volumul de 1 700 tone folosite ca intermediari
trebuie documentat în dosar.

În cazul în care producătorul sau importatorul substanţei o produce sau importă doar pentru
utilizarea ca intermediar izolat în condiţii strict controlate (a se vedea 2.1), producătorul sau
importatorul poate transmite un dosar de înregistrare cu cerinţe reduse privind informaţiile
(conform articolelor 17 şi 18) aşa cum se arată în secţiunea 2.2 şi secţiunea 2.3. Mai multe
informaţii privind modul de calculare a cantităţilor sunt prezentate în ,,Instrucţiunile pentru
înregistrare”.
Cerinţele privind datele pentru înregistrarea intermediarilor izolaţi produşi în cantităţi anuale
de cel puţin 1 tonă pot diferi pentru intermediarii izolaţi la locul de producere şi izolaţi
transportaţi (a se vedea secţiunile 1.1.2 şi 2.2 pentru intermediari izolaţi la locul de
producere şi secţiunile 1.1.3 şi 2.3 pentru intermediari izolaţi transportaţi). Pentru
intermediarii transportaţi, acele cerinţe depind de volumul produs sau importat care este
transportat. În cazul unui intermediar izolat transportat în cantităţi peste 1000 tone pe an,
trebuie incluse de asemenea şi informaţiile specificate în anexa VII la REACH (articolul 18
alineatul (3)).

2.1

Condiţii strict controlate

Atât pentru intermediarii izolaţi la locul de producere, cât şi pentru cei transportaţi,
posibilitatea de a prezenta un set redus de informaţii pentru înregistrarea lor se aplică atunci
când:


Pentru intermediarii izolaţi la locul de producere, producătorul confirmă că
substanţa este produsă şi utilizată numai în condiţii strict controlate (articolul 17
alineatul (3)).



În cazul intermediarilor izolaţi transportaţi, producătorul sau importatorul confirmă
el însuşi sau declară că a primit confirmarea de la utilizator că sinteza unei (unor)
alte substanţe din intermediarul în cauză se desfăşoară în alte locuri în următoarele
condiţii strict controlate detaliate în articolul 18 alineatul (4). Pentru intermediari
izolaţi transportaţi produşi în UE, condiţiile strict controlate se vor aplica atât la
producerea cât şi la utilizarea substanţei.

Prin urmare, pentru a beneficia de cerinţele reduse de înregistrare, solicitanţii înregistrării
trebuie să evalueze mai întâi dacă intermediarii sunt manipulaţi în condiţii strict controlate la
9
locurile de producere şi utilizare. La întocmirea dosarului de înregistrare folosind IUCLID 5 ,
solicitantul înregistrării trebuie să includă în dosar o confirmare a faptului că substanţa este
produsă şi utilizată în condiţii strict controlate (a se vedea secţiunea 2.4).

9

Baza de date internaţională uniformizată pentru substanţe chimice
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Definiţia condiţiilor strict controlate în articolul 18 alineatul (4) pentru intermediari izolaţi
transportaţi se poate folosi şi ca bază de lucru pentru intermediari izolaţi la locul de
producere. Articolul 18 alineatul (4) prevede o definiţie mai largă a condiţiilor strict controlate
decât articolul 17 alineatul (3), cel din urmă fiind limitat la criteriile (a) şi (b) din lista de mai
sus. Cu toate acestea, criteriile (c) la (f) sunt de asemenea considerate corespunzătoare
pentru intermediari izolaţi la locul de producere, ca să se decidă dacă se aplică condiţii strict
controlate.
Pentru a evalua dacă intermediarul este produs şi utilizat în condiţii strict controlate pe
parcursul întregului ciclu de viaţă, solicitantul înregistrării trebuie să evalueze dacă se aplică
toate condiţiile din articolul 18 alineatul (4):
(a) substanţa este menţinută izolată cu stricteţe prin mijloace tehnice pe durata întregului
ciclu de viaţă, care cuprinde producerea, purificarea, curăţarea şi întreţinerea utilajelor,
prelevarea de probe, analiza, încărcarea sau descărcarea utilajelor sau a recipientelor,
eliminarea deşeurilor sau epurarea şi depozitarea lor; (a se vedea capitolul 2.1.1);
(b) se utilizează tehnologii şi proceduri de control pentru a reduce la minim emisiile şi
orice expunere care ar putea rezulta; (a se vedea capitolul 2.1.2);
(c) substanţele sunt manipulate numai de personal calificat şi autorizat corespunzător; (a
se vedea capitolul 2.1.3);
(d) în cazul lucrărilor de curăţare şi întreţinere, se aplică proceduri speciale, cum ar fi
purjarea şi spălarea, înainte de a deschide sau a intra în sistem;
(e) în caz de accidente şi atunci când rezultă deşeuri, se utilizează tehnologii şi/sau
proceduri de control pentru a reduce la minim emisiile şi orice expunere care ar putea
rezulta în cursul procedurilor de purificare sau de curăţare şi întreţinere; (a se vedea
capitolul 2.1.4);
(f) procedurile de manipulare a substanţelor sunt clar stabilite în scris şi aplicarea lor
este strict controlată de operatorul de la locul de producere.
Pentru ambele tipuri de intermediari izolaţi, solicitantul înregistrării are două posibilităţi
bazate pe evaluarea şi descrierea condiţiilor în care substanţa este produsă şi/sau utilizată:


Să transmită un dosar de înregistrare conţinând setul limitat de date solicitat
pentru intermediari, cu condiţia ca el să conchidă că substanţa este produsă şi
utilizată în condiţii strict controlate. În acest caz, dosarul trebuie să conţină detalii
privind măsurile de management al riscurilor aplicate de producător (articolul 17.2
litera (f) şi articolul 18.2 litera (f)) şi informaţiile privind măsurile de management al
riscurilor recomandate utilizării (pentru intermediari izolaţi transportaţi, articolul 18.2
litera (f)).



Să transmită un dosar de înregistrare standard aşa cum se arată în articolul 10,
dacă nu poate demonstra că substanţa este produsă şi utilizată în condiţii strict
controlate. În cazul în care oricare dintre cerinţele articolului 18.4 literele (a) la (f) nu
sunt îndeplinite, înregistrarea trebuie să conţină toate informaţiile solicitate prin
articolul 10. Este important de reţinut că absenţa izolării în mod riguros sau absenţa
reducerii la minim a eliberării nu se pot justifica printr-un raport de caracterizare a
riscurilor.

Condiţiile strict controlate trebuie considerate ca o combinaţie a măsurilor tehnice care se
bazează pe procedurile de operare şi sistemele de management. În conformitate cu articolul
18 alineatul (4), condiţiile strict controlate trebuie să includă următoarele elemente:


Mijloace tehnice care asigură izolarea în mod riguros riguroasă pe parcursul
întregului ciclu de viaţă, inclusiv următoarele activităţi (articolul 18 alineatul (4) litera
a))
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o producere şi purificare
o curăţarea şi întreţinerea utilajelor
o prelevarea de probe şi analiza
o umplerea şi golirea utilajelor sau recipientelor
o eliminarea deşeurilor
o depozitarea.
Tehnologii şi proceduri de control aplicate pentru a reduce la minim emisiile (articolul
18 alineatul (4) literele (b) şi (e))
o emisii reziduale în urma izolării în mod riguros riguroase
o emisii în urma purificării, curăţării, întreţinerii după accidente
o emisii în urma purificării, curăţării, întreţinerii acolo unde se generează
deşeuri
Proceduri speciale înainte de intrarea în sistem (articolul 18 alineatul (4) litera (d))
Personal instruit şi autorizat (articolul 18 alineatul (4) litera (c))
Proceduri bine documentate şi verificate (articolul 18 alineatul (4) litera (f))

Această abordare pentru managementul riscurilor potenţiale pentru sănătatea umană şi
mediu se aliniază şi recunoaşte obligaţiile de reglementare care afectează producătorii de
substanţe (de exemplu controlul accidentelor conform Directivei 96/82/CE 10 , prevenirea şi
controlul integrat al poluării conform Directivei 2008/1/CE 11 , protecţia la locul de muncă
conform Directivei privind agenţii chimici 98/24/CE 12 ).
Izolarea în mod riguros prin mijloace tehnice urmăreşte să prevină eliberările prin concepţia
tehnică a procesului sau produsului. Proprietăţile fizico-chimice ale substanţei şi condiţiile de
prelucrare (cum sunt temperatura şi presiunea) pot avea un efect asupra nivelului şi tipului
de măsuri de izolare necesare.
Trebuie subliniat că trebuie să se realizeze condiţiile strict controlate fără a lua în
considerare utilizarea echipamentului de protecţie personală, cu excepţia unor situaţii
excepţionale de mai jos (accidente, incidente, întreţinere şi curăţare). Echipamentul de
protecţie personală poate fi parte a conceptului de condiţii strict controlate în măsura în care
vizează limitarea expunerii rezultate din:



accidente şi incidente care se pot produce în pofida unor sisteme de management şi
proceduri operaţionale corespunzătoare pentru a preveni asemenea incidente şi
accidente.



lucrări de întreţinere şi curăţare, cu condiţia să se aplice proceduri speciale, cum ar fi
purjarea şi spălarea, înainte de a deschide sau a intra în sistem.

Nu este necesară documentaţia integrală a condiţiilor strict controlate în dosarul de
înregistrare, cu toate acestea solicitantul înregistrării trebuie să prezinte o indicaţie de bază
a felului în care s-a ajuns la concluziile sale privind condiţiile strict controlate. În apendicele 3
este prezentat un format pentru documentarea informaţiilor privind managementul riscurilor
într-un dosar de înregistrare. Cu toate acestea, în cadrul societăţii trebuie să existe o
documentare internă detaliată pentru a demonstra că pe parcursul întregului ciclul de viaţă al
intermediarului se aplică condiţii strict controlate. Autorităţile naţionale responsabile cu
aplicarea pot solicita asemenea informaţii. Vă rugăm să reţineţi că, acolo unde este relevant,
10

Directiva Consiliului 96/82/CE din 9 decembrie 1996 privind controlul pericolelor de accidente majore care
implică substanţe periculoase
11
Directiva Consiliului 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării).
12
Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de
riscurile referitoare la agenţii chimici la lucru.
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se poate face trimitere la documentarea conformităţii cu alte cadre legislative.
Documentarea detaliată internă în cadrul societăţii trebuie să conţină cel puţin:


justificarea pentru a considera că substanţa este utilizată ca intermediar şi declaraţiile
clienţilor privind utilizarea ca intermediar şi respectarea condiţiilor strict controlate în
cazul unui intermediar izolat transportat;



proprietăţile fizico-chimice ale intermediarului, relevante pentru a decide dacă se aplică
măsurile pentru a asigura condiţii strict controlate;



documentarea privind conceptul procesului şi utilajelor, în special a acelor aspecte care
contribuie la izolarea riguroasă a substanţei prin mijloace tehnice;



condiţiile relevante de operare;



măsurile corespunzătoare cerinţelor stabilite în articolul 18 alineatul (4) literele (b) la (f)
aplicate de societatea producătoare şi recomandate utilizatorilor;



informaţii privind orice eliberare reziduală şi expunere rezultantă care are loc în pofida
măsurilor de izolare riguroasă prin mijloace tehnice; şi



informaţiile relevante disponibile fizico-chimice şi ecotoxicologice şi orice trimiteri sau
valori prag relevante (de exemplu: limitele de expunere profesională (OEL-uri)).

Pentru a facilita procesul de evaluare a realizării condiţiilor strict controlate, apendicele 1
prezintă o listă orientativă şi neexhaustivă de aspecte care ar putea fi luate în considerare.
Această listă este concepută să ofere asistenţă pentru o evaluare şi documentare structurate
efectuate de solicitantul înregistrării pentru a decide dacă se aplică condiţiile strict controlate.
Pentru aceasta, va fi necesară o contribuţie considerabilă din partea experţilor (de exemplu,
responsabili ai locurilor de producţie, ingineri).
Vă rugăm să reţineţi că solicitantul înregistrării pentru un intermediar izolat transportat nu
trebuie să aibă acces la informaţii comerciale confidenţiale (de exemplu, detalii ale
procesului tehnologic şi/sau de proiectare, etc.) de la utilizatori. Aceasta, deoarece
utilizatorul este responsabil pentru a asigura că foloseşte intermediarul în condiţii strict
controlate şi pentru a confirma acest lucru solicitantului înregistrării.
Un exemplu de format general pentru a documenta felul în care este produsă şi utilizată
substanţa în condiţii strict controlate este prezentat în apendicele 2. Acesta va conţine
informaţii şi justificări pentru aspectele tratate în apendicele 1. Vă rugăm să reţineţi că orice
informaţii produse în vederea altor legislaţii (de exemplu, pentru protecţia lucrătorilor) se pot
folosi ca un element pentru a demonstra că se aplică condiţii strict controlate.
Informaţiile privind detalii ale măsurilor de management al riscurilor aplicate la locul de
producţie şi recomandate utilizatorului pentru realizarea condiţiilor strict controlate trebuie
incluse în dosarul de înregistrare. Se poate face trimitere la cadrele legislative sau
standardele industriale existente la documentarea acestor măsuri de management al
riscurilor. Se recomandă formatul din apendicele 3 pentru a explica măsurile de
management al riscurilor în dosarul de înregistrare. El trebuie ataşat la secţiunea 13 a
IUCLID cu denumirea de fişier „detalii privind RMM”.

2.1.1

Izolarea în mod riguros a substanţei prin mijloace tehnice

Izolarea în mod riguros se realizează prin proiectul tehnic al unui proces şi utilajele care vizează
prevenirea eliberărilor. Proprietăţile fizico-chimice ale unei substanţe sunt un factor care trebuie luat în
considerare la determinarea conceptului potrivit pentru a realiza izolareaîn mod riguros , împreună cu
condiţiile de proces, dacă sunt relevante. Izolarea în mod riguros este aplicabilă manipulării
intermediarilor în orice cantităţi. Eliberarea substanţei trebuie prevenită prin sisteme de izolare, cum
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sunt combinaţii între bariere corespunzătoare mecanice (de exemplu, incinte) şi dinamice cu aer (de
exemplu, sistem local de ventilaţie prin aspiraţie) ca parte integrantă a izolării şi presiune diferenţială).
În conformitate cu articolul 18 alineatul (4):
„substanţa este menţinută izolată cu stricteţe riguros prin mijloace tehnice pe durata întregului ciclu de
viaţă, care cuprinde producerea, purificarea, curăţarea şi întreţinerea utilajelor, prelevarea de probe,
analiza, încărcarea sau descărcarea utilajelor sau a cuvelor recipientelor, eliminarea deşeurilor sau
epurarea şi depozitarea lor”.
Pentru a putea confirma şi documenta izolarea în mod riguros a substanţei, solicitantul înregistrării
trebuie să caracterizeze condiţiile de proces şi utilajele folosite pe durata întregului ciclul de viaţă al
substanţei, luând în considerare proprietăţile fizico-chimice ale substanţei.
Descrierea acestor mijloace tehnice şi condiţii trebuie să permită identificarea expunerii reziduale
potenţiale la substanţă a lucrătorilor şi mediului. De exemplu, trebuie să se specifice mijloacele de
izolare în mod riguros pentru diferitele elemente funcţionale (vase sub presiune, etanşări, saci,
recipiente, butoaie, etc.) implicate în cursul întregului proces cum ar fi producerea, transferul (umplerea,
golirea, etc.) sau prelevarea de probe a substanţei în cazul în care se poate anticipa emisia reziduală
potenţială pentru locul de muncă sau mediu.
În cadrul unui proces general riguros izolat, se pot folosi diferite strategii de izolare pentru diferite etape
ale procesului. De exemplu, măsurile de izolare pentru i) umplerea şi golirea discontinuă a utilajelor
(prin furtunuri, conexiuni de conducte), ii) pentru prelevare de probe (transferul dintr-un recipient în alt
recipient prin intermediul unui dispozitiv de prelevare de probe închis), iii) pentru curăţare şi întreţinere
şi iv) pentru transferul şi administrarea intermediarului izolat în vrac prin conducte şi amenajări de
depozitare pot diferi între ele.
Exemple de măsuri tehnice care pot fi aplicate pentru a asigura izolarea în mod riguros sunt prezentate
şi exemplele 2 la 7 pentru protecţia lucrătorilor şi a mediului în diferite sectoare industriale. Acele
exemple nu sunt în nici un caz obligatorii sau exhaustive, ci ilustrează tipurile de măsuri sau anumite
operaţii unitare specifice (de exemplu, încărcarea/descărcarea şi manipularea substanţelor) care se
pot aplica.
Exemplul 2 ilustrează cum se poate determina sistematic o strategie de izolare corespunzătoare
bazată pe abordarea de tip control specific pe intervale de expunere, aşa cum se prezintă în cartea
„Containment systems - A design guide”, editată de Nigel Hirst, Mike Brocklebank, Martyn Ryder,
publicată de Institution of Chemical Engineers (IChemE) UK , 2002.
Abordarea de tip control specific pe intervale de expunere în exemplul 2 cuprinde 5 niveluri de control.
Strategia 1 reprezintă nivelul minim de control (neconsiderat ca izolare în mod riguros), singura măsură
tehnică aplicată fiind ventilaţia generală. În cadrul nivelului de izolare 2 se aplică ventilaţia locală prin
aspiraţie, dar aceasta, la rândul ei, nu mai este integrată într-un sistem de bariere mecanice. Întrucât
substanţa este încă manipulată direct, astfel încât poate fi necesar echipamentul personal de protecţie,
în general nivelul 2 nu constituie izolare în mod riguros . Cu toate acestea, ventilaţia locală prin
aspiraţie poate fi o parte integrantă a strategiei de izolare 3, necesitând în plus izolarea completă sau
mecanică. Următoarea ilustrare a strategiei menţionează orificii cu mănuşi şi cuplarea directă, existând
însă şi alte soluţii tehnice. Nivelul de izolare în mod riguros prin bariere mecanice creşte de la strategia
3 la strategia 5, care reprezintă un nivel foarte ridicat de izolare în mod riguros , necesitând un proces
izolat complet automatizat. Fiecare nivel de izolare este bazat pe o strategie de izolare
corespunzătoare, care prezintă recomandări practice clare privind proiectarea şi utilajele de proces,
întreţinerea, accesul, examinarea şi testarea, curăţarea şi îngrijirea, echipamentul personal de
protecţie, instruirea şi controlul. Cu alte cuvinte, strategia de izolare defineşte criteriile pentru izolarea
în mod riguros la nivel practic.
Exemplul 2: Strategii de izolare pentru manipularea substanţelor (exemple de măsuri
tehnice)
.
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Pentru ilustrare, a se vedea cele 5 scheme principale ataşate, reflectând diferitele strategii. (Sursa:
Hirst H., Brocklebank M., Ryder M. (Eds), Containments Systems- A Design guide, Institution of
Chemicals Engineers (IChemE), 2002.
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Notă: Exemple ilustrative privind aplicarea tehnică a acestor strategii se pot găsi în fişele de
orientare privind controlul COSHH 13 .

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm
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Exemplul 3: Industria farmaceutică: exemple de măsuri tehnice pentru protecţia
lucrătorilor şi a mediului
Izolarea este aplicată pentru a preveni expunerea lucrătorilor şi a mediului. Conceperea şi selectarea
tehnologiilor şi utilajelor de control se bazează pe un set de criterii bazate pe performanţe. Selectarea
măsurilor de control vizează controlul şi prevenirea emisiilor la sursă. Exemplele de măsuri tehnice
pot include:
Transferuri folosind sisteme cu cuplare directă şi închise, cum sunt:
 Trasee de proces verticale
 Ventile speciale, de exemplu de tip fluture dublu
 Transferul sub vid
Procese total închise; transferuri folosind sisteme cu cuplare directă; tehnologie barieră/izolator, cum
sunt:
 Tehnologia de izolare, de exemplu sisteme de izolare
 Recipiente pentru intermediari vrac, cu ventile fluture duble
 Izolatori cu perete moale (saci cu mănuşi)
 Sisteme de transfer rapid alfa beta la incinte
 Sisteme specializate de transfer în vid

Exemplul 4: Industria petrochimică: exemple de măsuri tehnice pentru protecţia
lucrătorilor şi a mediului
Intermediarii petrochimici vrac vor fi manipulaţi întotdeauna într-o instalaţie chimică de integritate
ridicată care este proiectată pentru a minimiza potenţialul de emisii în aer şi apă. Printre exemplele
tipice de măsuri şi sisteme de control utilizate pentru a asigura asemenea condiţii strict controlate se
numără:
 Transferuri închise proiectate pentru a preveni scurgerile, de exemplu conducte de transfer cu
sistem propriu de scurgere
 Metode de integritate ridicată pentru încărcarea şi descărcarea materialului (de exemplu, cuplaje
uscate de tip dry lock, captarea şi recuperarea vaporilor)
 Instalaţie proiectată să faciliteze scurgerea şi purjarea utilajelor componente ale instalaţiei înainte
de întreţinere, cu reciclarea şi/sau eliminarea corespunzătoare a deşeurilor.
 Sistem de etanşare a ventilului şi conexiuni cu flanşe de integritate ridicată (emisii reduse)
 Sisteme integrate de control al procesului şi/sau sisteme izolate pentru prelevare de probe
 Pompe cu emisii reduse, de exemplu capsulate, magnetice, cu etanşări mecanice
 Monitorizare şi inspecţie de rutină a scurgerilor pentru a reduce emisiile fugitive

Exemplul 5: Industria produselor chimice fine: exemple de măsuri tehnice şi de
organizare pentru protecţia lucrătorilor şi a mediului
Instalaţiile pentru manipularea discontinuă a intermediarilor produselor chimice fine necesită ca
proiectarea instalaţiilor şi sistemelor să fie făcută astfel încât să se prevină emisiile în aer şi apă.
Printre exemplele tipice de măsuri şi sisteme de control care pot fi utilizate pentru a asigura
asemenea condiţii strict controlate se numără:
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 Transferuri de material prin intermediul unor sisteme închise (de exemplu containerele semivrac,
cum sunt IBC-urile)
 Sisteme de umplere închise şi aerisite (de exemplu, sisteme de tăiere a sacilor cu eliminarea
integrată a ambalajului)
 Vase de reacţie menţinute în depresiune (presiune negativă). Aerul evacuat filtrat şi apoi incinerat.
Vasele conectate prin intermediul unor conducte fixe.
 Aranjamentele de golire proiectate astfel încât să reducă la minim emisiile (de exemplu, în
recipiente/butoaie prin intermediul capetelor de umplere pneumatice; conexiunea sacilor mari
efectuată într-o incintă închisă (de exemplu, nişă cu mănuşi).
 Utilizarea recipientelor dotate cu camere interioare pentru ambalarea şi transportul intermediarilor.
 Instalaţia proiectată pentru a facilita scurgerea şi spălarea (şi decontaminarea) componentelor
utilajelor înainte de activităţi de întreţinere
 Utilizarea la maxim a sistemelor de control automat al proceselor pentru a reduce la minim
intervenţiile manuale
 Sisteme închise de prelevare de probe (de exemplu nişe ventilate sau capsule pentru eşantioane)
 Încărcarea/descărcarea într-o tavă de colectare închisă pentru a preveni scurgerile în apele uzate

Exemplul 6: Industria chimică: încărcarea şi descărcarea produselor lichide în/din
cisternele feroviare
Încărcarea şi descărcarea produselor lichide, volatile în/din cisternele feroviare.
Substanţa este depozitată în rezervoare de stocare şi încărcată în vagoane pentru a fi transportată
spre alt loc de producţie.











Vagoanele sunt încărcate prin braţe de conexiune.
Există sisteme de control informatic pentru ca încărcarea să poată începe doar după ce braţul
este conectat corespunzător.
La sfârşit, înainte de deconectare, braţele sunt purjate cu N2, iar substanţa gazoasă este
împinsă înapoi în rezervor, la fel ca şi faza lichidă, pentru a fi reciclată.
Braţul din aval este purjat într-un recipient care este reinjectat în unitate prin furtunuri flexibile.
Racordurile flexibile sunt curăţate, iar apa este colectată pentru tratare.
OC şi Condiţiile strict controlate aplicate pentru protecţia lucrătorilor şi a mediului
Încărcarea vagonului se face printr-un braţ de conexiune automat cu un diametru recomandat
(DN 80 pentru lichide şi DN 50 pentru gaze)
Toate cuplajele sunt echipate cu sistem de obturare ONIS, evitând expunerea la produse
chimice reziduale periculoase

Exemplul 7: Industria chimică şi petrochimică: exemple de măsuri tehnice pentru
protecţia lucrătorilor şi a mediului
Rezervoarele de depozitare pentru substanţe foarte volatile au capace interne flotante şi
etanşare mecanică dublă
Exemplele de măsuri tehnice:
 Transferuri închise proiectate pentru a preveni scurgerile (conducte de transfer cu sistem propriu
de scurgere).
 Instalaţia proiectată astfel încât să se faciliteze scurgerea şi spălarea înaintea activităţilor de
întreţinere.
 Sistem de etanşare a ventilului şi conexiuni cu flanşe de integritate ridicată (emisii reduse) (clasa
tipului de ventil este în conformitate cu Clasa de etanşeitate pentru emisii fugitive, garniturile
specificate ale flanşelor şi proprietăţile intermediarului)
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 Monitorizare şi inspecţie de rutină a scurgerilor pentru a reduce emisiile fugitive.
 Rezervoarele de depozitare au capace interne flotante şi etanşare mecanică dublă
 Sistemele sunt amplasate pe fundaţii din beton într-un bazin cu o capacitate impusă prin autorizaţia
de mediu. Pardoseala rezervorului şi secţiunile de la bază ale pereţilor sunt de asemenea vopsite
pentru prevenirea coroziunii. Rezervoarele au protecţie catodică. Rezervoarele de depozitare sunt
dotate cu sisteme de control al nivelului având alarme pentru nivel ridicat şi foarte ridicat şi o
alarmă independentă de nivel ridicat.
Încărcarea şi descărcarea substanţelor lichide volatile în/din rezervoare / autocisterne şi vagoane
cisternă. Exemple de măsuri tehnice pentru izolarea şi reducerea la minim a eliberărilor în timpul
operaţiilor de încărcare/descărcare.
Încărcare prin partea superioară prin calotă cu con şi recuperarea vaporilor
Încărcare prin partea superioară prin cupolă cu con şi recuperarea vaporilor
Încărcare prin partea superioară prin tub imersat şi cu pernă de gaz inert
Încărcare prin partea superioară prin capacul gurii de vizitare închis şi recuperarea vaporilor
Încărcare prin partea inferioară cu capacul gurii de vizitare închis şi gaz tampon
Descărcare prin partea inferioară cu aer sau gaz inert comprimat
Descărcare prin partea inferioară cu pompă, cu capacul gurii de vizitare închis şi aspiraţie de aer
Descărcare gravitaţională prin partea inferioară cu capacul gurii de vizitare închis şi returul
vaporilor
 Descărcare prin partea inferioară cu pompă, cu capacul gurii de vizitare închis şi returul vaporilor
 Descărcare prin partea inferioară cu pompă, cu capacul gurii de vizitare închis şi gaz inert
 Descărcare prin partea superioară cu pompă, cu capacul gurii de vizitare închis şi returul vaporilor









Datele măsurate privind eliberarea şi expunerea constituie un element util pentru a
demonstra realizarea izolării în mod riguros. Dacă asemenea date nu sunt disponibile, se
pot folosi în acest scop calcule sigure bazate pe un model de expunere.

2.1.2

Se utilizează tehnologii şi proceduri de control în vederea reducerii la
minim a emisiilor şi a oricărei expuneri care ar putea rezulta

Eliberările şi orice expunere rezultantă care se produce în pofida izolării în mod riguros
riguroase prin mijloace tehnice ale procesului trebuie reduse la minim prin proceduri şi
tehnologii de control. De exemplu, în cazul eliberărilor în apele uzate (inclusiv în timpul
proceselor de curăţare şi întreţinere), condiţiile strict controlate includ tehnici de reducere la
minim a emisiilor, de exemplu prin incinerarea apelor uzate sau îndepărtarea substanţelor
prin tratare la locul de producere, înainte de deversarea apelor uzate. Aceeaşi abordare se
aplică emisiilor în aer. Câteva tehnici pentru controlul emisiilor în mediu sunt enumerate în
Exemplul 8.
Eficacitatea oricăror metode aplicate pentru a reduce la minim emisiile şi expunerea
rezultată se va descrie în documentaţia detaliată păstrată în arhiva internă. În plus, poate fi
necesar ca anumite detalii ale acestor metode (de exemplu, eficienţa) să fie incluse în
dosarul de înregistrare.
Documentaţia şi descrierea metodelor aplicate se bazează pe licenţa sau permisul IPPC al
societăţii, în măsura în care sunt disponibile documentări suficiente şi adecvate ale
conformităţii cu condiţiile specificate în permis, demonstrând condiţii strict controlate. În
general, documentul de referinţă (BREF) relevant IPPC (Directiva 2008/1/CE). Cea mai
bună tehnică disponibilă 14 poate fi folosit ca punct de pornire pentru a demonstra
eficacitatea tehnologiilor de procedură şi control din perspectiva minimizării. Exemple de
asemenea tehnologii de control se pot găsi în documentele BREF privind prelucrarea în
industria chimică şi „Sisteme comune de tratare/managementul administrare a apelor uzate
şi gazelor evacuate în sectorul chimic”.
14

http://eippcb.jrc.es/reference/
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Exemplul 8: Câteva măsuri tehnice pentru controlul emisiilor în mediu
Incinerarea gazelor evacuate: distrugerea completă a gazelor evacuate la temperaturi înalte
menţinute pentru un timp minim specificat de şedere, calculat de un inginer.
●

Condensator: dispozitive de temperatură joasă prin care sunt trimişi vaporii, ceea ce duce la
condensarea lor, fiind apoi colectaţi.

●

Instalaţie de spălare: număr de tipuri disponibile. De obicei, coloane compacte în jurul cărora
circulă o soluţie corespunzătoare de spălare, specificată de un inginer. Vaporii evacuaţi dintrun proces şi/sau zonă sunt trecuţi prin instalaţia de spălare, ceea ce face ca gazele să fie
reţinute în soluţia de spălare. Soluţia de spălare uzată este eliminată apoi prin incinerare.

●

Filtru HEPA: un filtru proiectat pentru a reţine particule mici. Aerul liber dintr-o zonă sau un
component al utilajului trece prin filtru înainte de a fi evacuat în atmosferă. Filtrul contaminat
este eliminat apoi prin incinerare.

●

Staţie de tratare a apelor uzate: o staţie de tratare a apelor uzate este un sistem biologic
şi/sau fizic/chimic spre care sunt trimise fluxurile de ape uzate rezultate dintr-un proces şi
soluţiile de spălare/curăţare. Urmele de substanţă sunt îndepărtate din apă înainte de
evacuarea în mediu. Vă rugăm să ţineţi seama că: îndeplinirea de către o staţie de tratare a
apelor uzate a cerinţei de minimizare depinde de proprietăţile inerente ale substanţei. De
exemplu
- Eliberările de substanţe care nu sunt uşor biodegradabile nu se pot minimiza prin
tratare biologică.
- Eliberările de substanţe absorbite de o matrice de particule în cursul tratării vor fi
considerate ca minimizate doar dacă tratarea ulterioară a nămolului conduce la
eliminarea substanţei.

●

Tratament criogenic: condensator de temperatură foarte joasă care reţine toate materialele
condensabile ca lichid sau solid. Acest lichid sau solid este eliminat apoi prin incinerare.

●

Filtru biologic: Un filtru biologic este un sistem biologic în care anumite substanţe din fluxurile
evacuate sunt degradate de microorganisme.

2.1.3

Manipularea substanţei de către personal instruit

Pentru a minimiza emisiile şi orice expunere rezultantă, doar personalul instruit şi autorizat
poate manipula substanţa (articolul 18 alineatul (4) litera (c)). Ca un minim, lucrătorii care
manipulează intermediari vor beneficia de:


instruire şi informaţii privind procesul şi procedurile de lucru specifice sarcinii,
prevederile corespunzătoare, proceduri de lucru în timpul defecţiunilor de proces şi în
situaţii de accidente şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru a se salva pe sine şi pe
alţi lucrători la locul de muncă. Arhivarea şi documentarea corespunzătoare a instruirii
trebuie să fie disponibilă la locuri de producere.



acces la o fişă cu date de securitate (SDS), care include informaţii privind proprietăţile
periculoase şi PBT/vPvB ale substanţei, cum sunt identitatea, riscurile pentru siguranţă
şi sănătate, valorile limită relevante ale expunerii la locul de muncă (cele la nivel UE şi
naţionale) şi alte prevederi legislative relevante.

Aceste proceduri trebuie să se aplice tuturor persoanelor care manipulează substanţa,
inclusiv în timpul lucrărilor de curăţare şi întreţinere.
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Cazuri de accident şi generare a deşeurilor

Trebuie să existe în vigoare tehnologii procedurale şi/sau de control, folosite pentru
minimizarea emisiilor în cazuri de accidente şi în cazurile în care se generează deşeuri
(articolul 18 alineatul (4) litera (e)). În acest sens poate fi util să se consulte clarificările în
conformitate cu Directiva 96/82/CE privind controlul pericolelor majore de accidente
implicând substanţe periculoase şi Directiva 94/9/CE privind utilajele şi sistemele de
protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, aplicându-se cerinţele lor. Vă
rugăm să ţineţi seama că: pentru operaţiile de tratare a deşeurilor, trebuie făcută trimitere la
tehnica corespunzătoare din documentul BREF privind ,,Sisteme comune de
tratare/managementul administrare a apelor uzate şi gazelor evacuate în sectorul chimic 15 ”.

2.1.5

Sisteme de management

Sistemele de management sunt opţiuni bune pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a
măsurilor de management administrare a riscurilor. Un sistem de management cuprinde
proceduri operaţionale corespunzătoare pentru a asigura că măsurile de control sunt
16
într-adevăr aplicate . Un asemenea sistem poate defini de asemenea responsabilităţi de
management, proceduri de autorizare (de exemplu: pentru întreţinerea sau deschiderea
utilajelor), cerinţe privind inspecţia şi auditul etc.
Pentru orice loc de producere dat, un sistem de management trebuie să conţină trimiteri la
procedurile pentru prevenirea accidentelor şi răspunsul la acestea. Poate fi util să se
coreleze acest sistem la sistemele operaţionale de control tehnic. În cazul unui intermediar
transportat, diferitele părţi implicate (furnizor şi client) trebuie să aibă fiecare un sistem de
management pentru a asigura condiţii de izolare în mod riguros şi condiţii strict controlate pe
întregul ciclu de viaţă al intermediarului.

2.1.6

Rezumatul principiilor

Principiile cheie ale condiţiilor strict controlate pentru înregistrarea intermediarilor conform
articolului 17 şi articolului 18 din REACH sunt rezumate mai jos:



Toate condiţiile din articolul 18 alineatul (4) trebuie îndeplinite concomitent. Ciclul de
viaţă complet al intermediarului trebuie acoperit în condiţii strict controlate;



Dacă se declară condiţii strict controlate, caracterizarea riscurilor nu se poate folosi
pentru a justifica lipsa sau absenţa izolării în mod riguros şi a tehnologiilor de minimizare
a emisiilor;



Prin proiect, izolarea în mod riguros trebuie să prevină expunerea lucrătorilor (prin
mijloace tehnice) la substanţă şi eliberarea substanţei în mediu. Pentru a atinge acest
scop, trebuie identificată cea mai eficientă strategie de izolare în mod riguros pentru
fiecare etapă specifică a procesului, luând în considerare condiţiile de proces şi
proprietăţile fizico-chimice ale intermediarului. Strategia de izolare poate consta într-o
combinaţie de bariere mecanice şi bariere dinamice de aer;



Mijloacele tehnice de izolare şi tehnologiile de control trebuie întotdeauna luate în
considerare în context cu controlul procedural şi instruirea lucrătorilor. Astfel, izolarea în
mod riguros şi controlul procedural (inclusiv instruirea) sunt împreună elemente ale
strategiei pentru condiţii strict controlate;

15

http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html

16

În practică, sistemele de management includ structura de răspuns la accidente şi demonstrează conformitatea
cu legislaţia şi/sau standardele relevante pentru locul de muncă şi de mediu.
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Datele privind eliberarea şi expunerea constituie un element furnizor util pentru a
verifica realizarea izolării în mod riguros. În acest scop se pot folosi de asemenea
calcule sigure bazate pe un model de expunere.

2.2

Cerinţe pentru înregistrarea intermediarilor izolaţi la locul de
producere.

Intermediarii izolaţi la locul de producere produşi în cantităţi anuale de 1 tonă sau mai mult,
trebuie înregistraţi la Agenţie. Pentru a beneficia de cerinţele reduse de înregistrare pentru
intermediari izolaţi la locul de producere, producătorul trebuie să confirme că substanţa este
utilizată şi produsă doar în condiţii strict controlate pe durata întregului ciclu de viaţă aşa
cum se defineşte în articolul 17 alineatul (3) (a se vedea şi secţiunea 2.1).
Informaţiile solicitate conform articolului 17 alineatul (2) sunt următoarele:



Identitatea producătorului: informaţiile care trebuie transmise sunt detaliate în
secţiunea 8.2.2.3 a Ghidului privind înregistrarea.



Identitatea intermediarului: informaţiile care trebuie transmise pentru a identifica
substanţa sunt aceleaşi cu cele care trebuie transmise pentru o înregistrare
completă (a se vedea 8.2.2.3 din Ghidul privind înregistrarea) cu excepţia
descrierilor metodelor analitice (secţiunile 2.3.5 până la 2.3.7 din anexa VI), care nu
sunt solicitate.



Clasificarea intermediarului: solicitantul înregistrării trebuie să stabilească
clasificarea şi etichetarea substanţei sale în ceea ce priveşte proprietăţile fizicochimice, mediul şi sănătatea umană. Această clasificare trebuie documentată în
secţiunea 2 a IUCLID 5, la rubrica „clasificare”. Mai multe orientări privind
clasificarea şi etichetarea sunt disponibile în secţiunea 8.2.2.4 a Ghidului privind
înregistrare.



Orice informaţii disponibile cu privire la proprietăţile fizico-chimice ale
intermediarului şi la influenţa asupra sănătăţii umane şi asupra mediului: în
cazul în care solicitantul înregistrării deţine în mod legitim sau are permisiunea de a
face trimitere la un raport complet al studiului (un raport complet al studiului sau un
rezumat al studiului se poate folosi în mod gratuit după cel puţin 12 ani de la
transmiterea în cadrul unei înregistrări (articolul 25 alineatul (3)), el poate transmite
un rezumat al studiului în cadrul înregistrării sale, în afară de cazul unei înregistrări
în comun când solicitantul principal al înregistrării transmite informaţiile (a se vedea
secţiunea 2.5). Modul de întocmire a rezumatului studiului este descris în secţiunea
8.2.2.4 a Ghidului privind înregistrarea.



Scurtă descriere generală a utilizării: doar o scurtă descriere generală a utilizării
(utilizărilor) identificate ale substanţei, aşa cum se arată în secţiunea 3.5 a anexei
VI este necesară pentru intermediarii izolaţi. Mai multe detalii privind ceea ce
trebuie raportat sunt prezentate în secţiunea 8.2.2.5 a Ghidului privind înregistrarea.
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Detalii cu privire la măsurile de management al riscurilor aplicate: detaliile
măsurilor de management al riscurilor trebuie raportate în secţiunea 13 a IUCLID
(raport separat al măsurilor de management al riscurilor, pentru format, a se vedea
apendicele 3). Informaţiile trebuie să cuprindă o descriere a eficacităţii măsurilor de
management al riscurilor aplicate, suficientă pentru a demonstra că substanţa este
izolată în mod riguros în timpul întregului său ciclu de viaţă şi că este produsă şi
utilizată în condiţii strict controlate. Mai multe informaţii privind modul în care trebuie
descrise măsurile de management al riscurilor aplicate şi eficienţa lor sunt
disponibile în anexa 3.

Dacă, din informaţiile disponibile şi cunoştinţele despre proces, solicitantul înregistrării nu
poate conchide că substanţa este produsă şi utilizată în condiţii strict controlate, trebuie să
se transmită o înregistrare completă în conformitate cu articolul 10, aşa cum se descrie în
Ghidul privind înregistrarea.
Referitor la comunicarea măsurilor de management al riscurilor către utilizatorii
intermediarului, secţiunea 8.2 a anexei II la Regulamentul Comisiei 453/2010 17 stabileşte că:
„În cazul în care o substanţă a fost înregistrată ca intermediar izolat (la locul de producere
sau transportat), furnizorul trebuie să indice că această fişă cu date de securitate este în
conformitate cu condiţiile specifice pentru justificarea înregistrării în conformitate cu articolul
17 sau 18”.
În consecinţă, măsurile de management al riscurilor în conformitate cu prevederile articolului
18.4 trebuie descrise pentru utilizator în cadrul SDS pentru intermediarii izolaţi la locul de
producere.

2.3

Cerinţe
pentru
transportaţi

înregistrarea

intermediarilor

izolaţi

Intermediari izolaţi la locul de producere trebuie să fie înregistraţi la Agenţie dacă sunt
produşi în cantităţi anuale de 1 tonă sau mai mult. Pentru a beneficia de cerinţele reduse de
înregistrare pentru intermediari izolaţi transportaţi, producătorul trebuie să confirme el însuşi
sau să declare că a primit confirmare de la utilizatori că substanţa este utilizată şi produsă
doar în condiţii strict controlate pe durata întregului ciclu de viaţă aşa cum se defineşte în
articolul 18 alineatul (4) (a se vedea şi secţiunea 2.1).
Prin urmare, solicitantul înregistrării pentru un intermediar transportat trebuie mai întâi să
obţină confirmarea necesară de la diferiţii utilizatori cărora le este livrată substanţa în sensul
că substanţa este folosită sau nu în condiţii strict controlate.
Pentru intermediarii izolaţi transportaţi sub 1000 t/an, informaţiile solicitate conform
articolului 18 alineatul (2) sunt următoarele:



Identitatea producătorului sau a importatorului: informaţiile care trebuie
transmise sunt detaliate în secţiunea 8.2.2.3 a Ghidului privind înregistrarea.



Identitatea intermediarului: informaţiile care trebuie transmise pentru a identifica
substanţa sunt aceleaşi cu cele care trebuie transmise pentru o înregistrare
completă (a se vedea 8.2.2.3 din Ghidul privind înregistrarea) cu excepţia
descrierilor metodelor analitice (secţiunile 2.3.5 până la 2.3.7 din anexa VI), care nu
sunt solicitate.

17

Regulamentului Comisiei (UE) nr. 453/2010 din 20 mai 2010 pentru modificarea Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, autorizarea şi restricţionarea
substanţelor chimice (REACH). OJ L 133, 31.5.2010.

22

Ghid privind intermediarii

Versiunea 2 – decembrie 2010



Clasificarea intermediarului: solicitantul înregistrării trebuie să stabilească
clasificarea şi etichetarea substanţei sale în ceea ce priveşte proprietăţile fizicochimice, mediul şi sănătatea umană. Această clasificare trebuie documentată în
secţiunea 2 a IUCLID 5, la rubrica „clasificare”. Mai multe informa ii privind
clasificarea şi etichetarea sunt disponibile în secţiunea 8.2.2.4 a Ghidului privind
înregistrarea.



Orice informaţii disponibile cu privire la proprietăţile fizico-chimice ale
intermediarului şi la influenţa asupra sănătăţii umane şi asupra mediului: în
cazul în care solicitantul înregistrării deţine în mod legitim sau are permisiunea de a
face trimitere la un raport complet al studiului (un raport complet al studiului sau un
rezumat al studiului se poate folosi în mod gratuit după cel puţin 12 ani de la
transmiterea în cadrul unei înregistrări (articolul 25 alineatul (3)), el poate transmite
un rezumat al studiului în cadrul înregistrării sale, în afară de cazul unei înregistrări
în comun când solicitantul principal al înregistrării transmite informaţiile (a se vedea
secţiunea 2.5). Modul de întocmire a rezumatului studiului este descris în secţiunea
8.2.2.6 a Ghidului privind înregistrarea.



Scurtă descriere generală a utilizării: doar o scurtă descriere generală a utilizării
(utilizărilor) identificate ale substanţei, aşa cum se arată în secţiunea 3.5 a anexei
VI este necesară pentru intermediarii izolaţi. Mai multe detalii privind ceea ce
trebuie raportat sunt prezentate în secţiunea 8.2.2.5 a Ghidului privind înregistrarea.



Informaţii cu privire la măsurile de management al riscurilor aplicate şi
recomandate utilizatorului, cu trimitere la articolul 18 alineatul (4): detaliile
privind măsurile de management al riscurilor trebuie raportate în secţiunea 13 a
IUCLID (raport separat privind măsurile de administrare a riscurilor, pentru format, a
se vedea apendicele 3). Informaţiile trebuie să cuprindă o descriere a eficacităţii
măsurilor de management al riscurilor aplicate, suficientă pentru a demonstra că
substanţa este izolată în mod riguros în timpul întregului său ciclu de viaţă şi că
este produsă şi utilizată în condiţii strict controlate. Mai multe informaţii privind
modul în care trebuie descrise măsurile de management al riscurilor aplicate şi
eficienţa lor sunt disponibile în apendicele 3.

Pentru intermediarii izolaţi transportaţi în cantităţi anuale de 1000 tone sau mai mult, per
producător sau importator, solicitantul înregistrării trebuie să includă în plus informaţiile
specificate în anexa VII la Regulament. Mai multe detalii privind ceea ce trebuie raportat se
pot găsi în Ghidul privind înregistrarea.
Pe baza informaţiilor şi cunoştinţelor privind procesul disponibile la diferite locuri de
producere, sau dacă nu este disponibilă nicio confirmare, este posibil ca solicitantul
înregistrării să nu poată conchide că substanţa este utilizată în condiţii strict controlate. În
acel caz, o înregistrare completă (incluzând setul complet de informaţii aşa cum este solicitat
pentru substanţe „standard” şi descris în Ghidul privind înregistrarea) trebuie transmisă
luând în considerare cantitatea de substanţă produsă sau importată.
Referitor la comunicarea măsurilor de management al riscurilor către utilizatorii
intermediarului, secţiunea 8.2 a anexei II la Regulamentul Comisiei 453/2010 18 stabileşte că:
„În cazul în care o substanţă a fost înregistrată ca intermediar izolat (la locul de producere
sau transportat), furnizorul trebuie să indice că această fişă cu date de securitate este în
conformitate cu condiţiile specifice pentru justificarea înregistrării în conformitate cu articolul
17 sau 18”.
18

Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restricţionarea substanţelor chimice (REACH). JO L 133, 31.5.2010
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În consecinţă, măsurile de management al riscurilor în conformitate cu prevederile articolului
18.4 trebuie descrise pentru utilizator în cadrul SDS pentru intermediarii izolaţi transportaţi.

2.4

Pregătirea unui dosar de înregistrare pentru intermediari
izolaţi

Articolul 111 impune ca formatul dosarului tehnic să fie IUCLID (International Uniform
Chemical Information Database – Baza de Date Internaţională Uniformizată pentru
Substanţe Chimice). Adică, pot fi folosite şi alte instrumente IT la întocmirea dosarelor cât
timp acestea generează exact acelaşi format. În acest document este descrisă doar
întocmirea dosarului de înregistrare cu ajutorul IUCLID. Ultima versiune a acestui software
este IUCLID 5 care va fi folosită drept referinţă în acest document şi pentru care este
disponibil un document de orientare specific privind IUCLID. Software-ul IUCLID 5 va putea
fi descărcat gratuit de către oricare din părţi de pe site-ul IUCLID http://iuclid.eu, dacă este
utilizat în scopuri necomerciale.
Dosarul complet de înregistrare trebuie transmis prin intermediul REACH la Agenţie aşa cum
se descrie în secţiunea 8.2 a Ghidului privind înregistrarea.
Pentru intermediari, IUCLID 5 permite solicitantului înregistrării să identifice cerinţele privind
informaţiile pentru intermediarii izolaţi la locul de producere, intermediarii izolaţi transportaţi
produşi în cantităţi anuale de până la 1000 tone şi intermediari izolaţi transportaţi produşi în
cantităţi anuale de 1000 tone sau mai mult. În fiecare caz, toate informaţiile disponibile şi
relevante trebuie să se raporteze în dosarul de înregistrare. În funcţie de alegerea
solicitantului înregistrării, câmpurile care trebuie completate în IUCLID 5 sunt identificate clar.

2.5

Transmiterea în comun a datelor cu privire la intermediarii
izolaţi de către mai mulţi solicitanţi ai înregistrării.

O substanţă utilizată ca intermediar izolat (la locul de producere sau transportat) poate fi
produsă sau importată de mai mulţi solicitanţi ai înregistrării, pentru utilizări ca intermediar
sau neintermediar. În asemenea situaţie trebuie transmisă o înregistrare în comun.
Solicitanţii înregistrării trebuie să urmeze orientările generale elaborate pentru transmiterea
în comun (a se vedea secţiunea 1.8.4 a Ghidului privind înregistrarea).
Solicitanţilor înregistrării pentru intermediari li se aplică reguli specifice, aşa cum se arată în
articolul 19.
După ce a fost identificat solicitantul principal al înregistrării, acesta trebuie să transmită mai
întâi următoarele informaţii comune, cu acordul celorlalţi producători sau importatori:


clasificarea intermediarului şi



orice informaţii existente disponibile cu privire la proprietăţile fizico-chimice ale
intermediarului şi la influenţa asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.



În cazul în care unul dintre solicitanţii înregistrării produce sau importă intermediari
izolaţi transportaţi în cantitate de 1000 tone sau mai mult, se recomandă ca
solicitantul principal al înregistrării să prezinte informaţiile din anexa VII în
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

Fiecare solicitant al înregistrării transmite apoi separat informaţii specifice:


identitatea producătorului



identitatea intermediarului



o scurtă descriere generală a utilizării (adică intermediar pentru sinteză chimică)
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detalii cu privire la măsurile de management al riscurilor.

Dacă un solicitant al înregistrării nu doreşte să transmită în comun informaţii privind
clasificarea sau proprietăţile fizico-chimice şi efectele asupra sănătăţii umane sau mediului,
are posibilitatea să o facă separat, în măsura în care există o explicaţie clară şi justificată
pentru transmiterea separată în conformitate cu motivele specificate în articolul 19 alineatul
(2). Aceste motive sunt:


transmiterea în comun a acestor informaţii ar genera costuri disproporţionate sau



transmiterea în comun a informaţiilor ar avea ca rezultat divulgarea unor informaţii
pe care le consideră sensibile din punct de vedere comercial şi care i-ar putea
provoca un prejudiciu comercial substanţial sau



nu ajunge la un acord cu solicitantul principal al înregistrării în ceea ce priveşte
selectarea acestor informaţii.

Instruc iuni generale privind modul în care trebuie documentate motivele pentru datele
transmise separat pentru transmiterea în comun pot fi găsite în cadrul Ghidului privind
înregistrarea, complet.

2.6

Termene

Aceeaşi regulă se aplică pentru înregistrarea intermediarilor şi înregistrarea
neintermediarilor. Secţiunea 1.7 a Ghidului privind înregistrarea descrie în detaliu acele
reguli.
Substanţele notificate deja în conformitate cu Directiva nr. 67/548/CEE sunt considerate
înregistrate. Cu toate acestea, se aplică anumite prevederi şi detaliile pot fi găsite în
secţiunea 1.6.5.3 a Ghidului privind înregistrarea.

2.7

Redevenţa de înregistrare

Redevenţele de înregistrare sunt specificate în Regulamentul pentru redevenţe (CE) nr.
340/2008.
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APENDICE 1: Listă exemplificativă a aspectelor care
trebuie luate în considerare pentru a verifica dacă
intermediarii izolaţi sunt produşi şi utilizaţi în condiţii strict
controlate
Această listă poate fi folosită de


solicitantul înregistrării pentru un intermediar izolat (producătorul sau
importatorul) şi



utilizatorul intermediarului care doreşte să confirme solicitantului
înregistrării că utilizarea sa are loc în condiţii strict controlate

Documentaţia trebuie să conţină o justificare a aspectelor relevante enumerate mai jos.
1. A fost justificat ciclul substanţei?
a) Producerea intermediarului? Proces continuu sau pe loturi? Volumul activităţii?
b) Utilizarea intermediarului? Proces continuu sau pe loturi? Volumul activităţii?
c) Proces final de sinteză?
d) Există vreo etapă de purificare?
e) Prelevare de probe şi analiză?
f)

Încărcarea şi descărcarea din utilaje sau vase şi orice alte transferuri de
substanţă?

g) Depozitări relevante?
h) Tratarea deşeurilor?
2. Se aplică izolarea în mod riguros prin mijloace tehnice?
a) Substanţa este izolată în mod riguros prin următoarele mijloace (trimitere la
etapele ciclului de viaţă şi etapele procesului de la punctul 1): …..
b) Procedurile pentru asigurarea izolării au fost aplicate şi menţinute pentru toate
etapele de producţie şi prelucrare
c) Se aplică un sistem de management
d) Aplicarea legislaţiei UE existente
e) Se efectuează măsurători de monitorizare pentru a verifica emisii reziduale
potenţiale. Aceasta cuprinde: ……
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3. Se folosesc tehnologii procedurale şi de control pentru minimizarea emisiilor?
a) Emisii reziduale în urma izolării în mod riguros au loc în următoarele etape ale
proceselor. ……. Aceste emisii sunt minimizate prin următoarele tehnici
procedurale şi de control (este necesară diferenţierea privind locurile de muncă şi
mediul): …….
b) Emisiile în urma purificării, curăţării şi întreţinerii după accidente sunt minimizate
prin următoarele tehnici procedurale şi de control (este necesară diferenţierea
privind locurile de muncă şi mediul): ……….
c) Emisiile în urma purificării, curăţării şi întreţinerii după accidente sunt minimizate
prin următoarele tehnici procedurale şi de control (este necesară diferenţierea
privind locurile de muncă şi mediul): ……….
d) Emisiile rezultate în urma manipulării deşeurilor sunt minimizate prin următoarele
tehnici procedurale şi de control (este necesară diferenţierea privind locurile de
muncă şi mediul):
4. Substanţele sunt manipulate numai de personal calificat şi autorizat corespunzător?
a) O schemă relevantă de instruire sau autorizare acoperă această substanţă şi/sau
proces.
b) O procedură asigură că substanţa este manipulată numai de personal calificat şi
autorizat
c) Au fost luate în considerare alte cadre legislative care controlează manipularea
substanţei
5. Sunt aplicate proceduri speciale înainte ca sistemul să fie deschis şi să se pătrundă
în el în timpul lucrărilor de curăţare şi întreţinere?
a) Procedurile de proces pentru izolare în timpul curăţării şi întreţinerii au fost
justificate în proiectul instalaţiei şi cel tehnic în mod corespunzător pentru
amplasament
b) Sistemele de control al procedurii operaţionale includ curăţarea şi întreţinerea
utilajelor de proces
c) Măsurile de management al riscurilor sunt aplicate în timpul curăţării şi întreţinerii

d) Proceduri specifice înainte de deschiderea sistemului. Acestea includ, de
exemplu, purjarea şi spălarea şi … (specificaţi în continuare)
6. Sunt procedurile de manipulare a substanţelor clar stabilite în scris şi este
aplicarea lor strict controlată de operatorul de la locul de producere?
a) Procedurile de la locul de muncă au fost evaluate şi sunt documentate
7. Pentru intermediari izolaţi transportaţi:
a) Confirmarea că s-a documentat faptul că sinteza altei (altor) substanţe din acel
intermediar are loc în condiţii strict controlate în alte locuri de producere
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APENDICE 2: Exemplu de format pentru documentarea
informaţiilor interne privind condiţiile strict controlate
pentru intermediarii izolaţi
Acest format poate fi folosit de


solicitantul înregistrării pentru un intermediar izolat (producătorul sau
importatorul) şi



utilizatorul intermediarului care doreşte să confirme solicitantului
înregistrării că utilizarea sa are loc în condiţii strict controlate

1. Descrierea procesului tehnologic utilizat la producere
2. Descrierea utilizărilor substanţei.
Prezentaţi o descriere a utilizărilor substanţei la diferite locuri de producere.
Verificaţi că orice depozitare, prelucrare şi proces de sinteză relevante ale substanţei
finale au fost justificate.
3. Este substanţa izolată riguros:
a. În timpul procesului de producţie?


Descrierea procesului şi mijloacelor tehnice pentru izolarea substanţei.



Identificarea emisiilor potenţiale:


la locul de muncă



în mediu



Estimări de modelare sau date de monitorizare disponibile dacă sunt
necesare



Procedura şi sistemele aplicate pentru conformitatea cu legislaţia
existentă privind sănătatea, siguranţa şi mediul.

b. În timpul utilizării?


Descrierea procesului şi mijloacelor tehnice pentru izolarea substanţei.



Identificarea emisiilor potenţiale:





la locul de muncă



în mediu (aer, ape uzate, sol, etc.)

Estimări de modelare sau date de monitorizare disponibile dacă sunt
necesare.

c. În timpul transferurilor substanţei înainte şi după transport?


. Descrierea procesului şi mijloacelor tehnice pentru izolarea substanţei.



Identificarea emisiilor potenţiale:





la locul de muncă



în mediu (aer, ape uzate, sol, etc.)

Estimări de modelare sau date de monitorizare disponibile dacă sunt
necesare.
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4. Dacă au fost identificate emisii pentru locuri de producere sau utilizări, există
tehnologii procedurale şi de control pentru minimizarea emisiilor şi expunerii
rezultante?
Prezentaţi o descriere a acestor tehnologii procedurale şi de control aplicate, inclusiv a
celor aplicate după accidente şi pentru colectarea şi tratarea deşeurilor.

5. Substanţa este manipulată numai de personal calificat şi autorizat?


Personalul a primit fişele cu date
manipulate?



Se asigură suficientă instruire şi informaţii privind precauţiunile corespunzătoare
şi procedurile de lucru (etichetarea adecvată a locurilor de muncă specifice) la
locul de muncă?



Este garantat că numai personalul instruit manipulează substanţe periculoase?

de securitate (SDS-uri) ale substanţelor

Prezentaţi o descriere a informaţiilor şi instruirii asigurate.
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APENDICE 3: Format pentru documentarea informaţiilor
privind măsurile de management al riscurilor în dosarul de
înregistrare pentru intermediari izolaţi la locul de
producere şi transportaţi
Acest format poate fi folosit de solicitantul înregistrării pentru un intermediar izolat
(producătorul sau importatorul) pentru a prezenta indicaţii de bază privind condiţiile la care
se referă concluzia sa că se aplică condiţii strict controlate. El trebuie ataşat la secţiunea 13
a IUCLID cu denumirea de fişier_detalii privind RMM
Notă: Aceste informaţii nu trebuie publicate pe site-ul ECHA.
1. Scurtă descriere a procesului tehnologic utilizat la producerea intermediarului
Prezentaţi o descriere tehnică generală (fără detalii). O schemă simplă de ansamblu poate
contribui la înţelegere. Asiguraţi-vă că toate activităţile (operaţiile unitare) relevante sunt
acoperite de această descriere, de exemplu etapele de sinteză, purificare, curăţare şi
întreţinere, prelevare de probe şi analiză, încărcare şi descărcare, depozitare şi tratarea
deşeurilor
2. Scurtă descriere a proceselor tehnologice aplicate la utilizarea intermediarului.
Prezentaţi o descriere tehnică generală. O schemă simplă de ansamblu poate ajuta la
înţelegere. Asiguraţi-vă că toate activităţile (operaţiile unitare) relevante sunt acoperite de
această descriere, de exemplu etapele de sinteză, purificare, curăţare şi întreţinere,
prelevare de probe şi analiză, încărcare şi descărcare, depozitare şi tratarea deşeurilor.
3. Mijloace de izolare riguroasă şi tehnologii de minimizare aplicate de
solicitantul înregistrării în timpul procesului de fabricare şi/sau utilizare

o Descrierea mijloacelor tehnice pentru izolarea riguroasă a substanţei. Faceţi
trimitere la diferite activităţi (operaţii unitare) şi etape ale ciclului de viaţă după
cum este adecvat (a se vedea apendicele 1)
o

Identificarea emisiilor reziduale:


la locul de muncă



în mediu (aer, ape locale)

o Descrierea tehnologiilor şi procedurilor de control folosite în vederea reducerii
la minim a emisiilor şi expunerilor care ar putea rezulta. O cuantificare
aproximativă a eliberărilor şi informaţii privind eficacitatea tehnicilor de control
pot fi utile pentru a demonstra că tehnologiile asigură izolarea riguroasă şi
minimizarea eliberărilor.

o



la locul de muncă



în mediu (aer, ape uzate, evacuare de la locul de producere)

Specificaţi mijloacele de management şi instruirea care contribuie în mod
deosebit la funcţionarea mijloacelor tehnice descrise mai sus.
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4. Mijloace de izolare în mod riguros şi tehnologii de minimizare recomandate
utilizatorului intermediarului:

o Descrierea mijloacelor tehnice pentru izolarea riguroasă a substanţei. Faceţi
trimitere la diferite etape ale ciclului de viaţă şi activităţi (operaţii unitare) după
cum este adecvat (a se vedea apendicele 1)
o

Identificarea emisiilor reziduale:


la locul de muncă



în mediu (aer, ape locale)

o Descrierea tehnologiilor şi procedurilor de control folosite în vederea reducerii
la minim a emisiilor şi expunerilor care ar putea rezulta? O cuantificare
aproximativă a eliberărilor şi informaţii privind eficacitatea tehnicilor de control
pot fi utile pentru a demonstra că tehnologiile asigură izolarea riguroasă şi
minimizarea eliberărilor


la locul de muncă



în mediu (aer, evacuare apelor uzate de la locul de producere)

o

Specificaţi mijloacele de management şi instruirea care contribuie în mod
deosebit la funcţionarea mijloacelor tehnice descrise mai sus.

o

Sunt acestea sau alte proceduri comunicate utilizatorului intermediarilor?

5. Proceduri speciale aplicate înainte de curăţare şi întreţinere
o

Descrierea procedurilor speciale (de exemplu purjare şi spălare) aplicate
înainte ca sistemul (orice unităţi operative în timpul ciclului de viaţă al
substanţei) să fie deschis şi să se intre în el pentru lucrări de curăţare şi
întreţinere.

o

Sunt acestea sau alte proceduri comunicate utilizatorului intermediarilor?

6. Descrieţi activitatea şi tipul de echipament personal de protecţie în caz de
accidente, incidente, activităţi de întreţinere şi curăţare
o

Enumeraţi pe scurt activităţile şi tipul necesar de echipament personal de
protecţie pentru situaţiile menţionate mai sus (nu sunt necesare detalii).

o

Sunt acestea sau alte proceduri şi echipamentul personal de protecţie
comunicate utilizatorului intermediarilor?

7. Informaţii privind deşeurile

o Identificaţi etapele procesului în care sunt generate deşeuri (de exemplu
purificarea, întreţinerea, controlul emisiilor). Descrieţi pe scurt tipul de
tratament aplicat la locul de producere.

o Descrieţi pe scurt tipul de tratament aplicat în afara locului de producere.
o

O cuantificare aproximativă a cantităţilor de deşeuri poate fi utilă pentru a
demonstra că tehnologiile asigură izolarea riguroasă şi minimizarea
eliberărilor.
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APENDICE 4: Definiţia intermediarilor conform celor
convenite de Comisie, statele membre şi ECHA la 4 mai
2010 19
1 Introducere
Intermediarii sunt o clasă de substanţe pentru care au fost prevăzute dispoziţii speciale în
Regulamentul REACH, din motive de accesabilitate şi în virtutea naturii lor speciale
(considerentul 41). REACH face distincţia între intermediari neizolaţi şi intermediari izolaţi.
Deşi Regulamentul REACH nu se aplică pentru intermediarii neizolaţi, intermediarii izolaţi
sunt reglementaţi prin REACH, dar există semnificativ mai puţine cerinţe generale. În speţă,
în cazul intermediarilor izolaţi se aplică mai puţine cerinţe de înregistrare, dacă sunt produşi
şi utilizaţi în condiţiile stabilite la art. 17 şi 18. Pentru intermediarii izolaţi la locul de
producere, utilizaţi în condiţii strict controlate, nu se aplică nici dispoziţiile privind evaluarea
dosarului, nici cele privind evaluarea substanţelor (articolul 49).
Pentru intermediarii izolaţi la locul de producere nu se aplică dispoziţiile privind introducerea
de noi restricţii şi modificarea restricţiilor actuale (articolul 68 alineatul (1)). Intermediarii
izolaţi sunt, de asemenea, exceptaţi de la autorizare (articolul 2 alineatul (8)).
Pentru aplicarea corespunzătoare a Regulamentului REACH, se va stabili în mod cert dacă
substanţa este un intermediar izolat sau nu. Din experienţa solicitărilor de informaţii depuse
la biroul de asistenţă tehnică ECHA şi a consultărilor publice privind stabilirea substanţelor
prioritare care prezintă motive de îngrijorare deosebită care urmează să fie incluse în Anexa
XIV la Regulamentul REACH („lista substanţelor care fac obiectul autorizării”), reiese că sunt
necesare clarificări suplimentare privind conceptul de intermediar izolat.
Prin urmare, scopul acestui document este acela de a clarifica circumstanţele în care o
substanţă poate fi considerată ca fiind un intermediar în temeiul Regulamentului REACH.
Trebuie menţionat că acest document nu tratează condiţiile specifice care trebuie îndeplinite
de solicitantul înregistrării pentru a utiliza cerinţele specifice privind înregistrarea incluse în
art. 17 şi 18 din Regulamentul REACH. Acest aspect va fi tratat în Ghidul privind
intermediarii şi sunt în curs de elaborare ghiduri suplimentare privind conceptul de condiţii
(strict) controlate.
2 Analiza definiţiei intermediarilor (articolul 3 alineatul (15))
Conform art. 3 alineatul (15) din Regulamentul REACH, un intermediar este „o substanţă
care este produsă în vederea unei transformări chimice şi consumată sau utilizată în cadrul
acesteia în scopul transformării într-o altă substanţă (denumită în continuare „sinteză”)”.
Statutul de intermediar al unei substanţe nu este determinat de natura sa chimică, ci de
modul în care este utilizată după fabricaţie.
Prin urmare, definiţia unui intermediar este, de fapt, definiţia unei utilizări intermediare a unei
substanţe. În cazul oricărei substanţe, doar cantitatea de substanţă care este consumată
sau utilizată într-o transformare chimică în scopul transformării într-o altă substanţă va fi
considerată ca fiind un intermediar. Restul cantităţii din aceeaşi substanţă nu este
considerată ca fiind un intermediar.
Această definiţie se referă atât la intermediarii neizolaţi, cât şi la cei izolaţi la locul de
producere şi cei izolaţi transportaţi.

19

Rezultatul procedurii scrise finale iniţiate în data de 20 aprilie 2010 privind documentul CA/04/2010rev.1 în
atenţia autorităţilor competente pentru REACH şi CLP.
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Conform definiţiei de la articolul 3 aliniatul (15) litera (a) din Regulamentul REACH, prin
intermediar neizolat se înţelege o substanţă care, în cursul sintezei, nu este scoasă în mod
intenţionat din echipamentul în care are loc sinteza (cu excepţia prelevării de probe). De
asemenea, în articolul 3 alineatul (15) litera (a) sunt aduse şi clarificări privind interpretarea
noţiunii de „echipament” utilizată în definiţie. Astfel, „echipamentul” include orice instalaţie de
prelucrare chimică cu care intermediarul este în contact sau prin care trece, exceptând cele
care sunt folosite pentru depozitarea intermediarului după ce este produs. Prin urmare,
instalaţiile de prelucrare chimică în care este produs intermediarul şi unde este transferat în
scopul transformării într-o altă substanţă intră, de asemenea, în categoria „echipamentelor în
care are loc sinteza”, cu excepţia cazului în care sunt folosite pentru a depozita intermediarul.
Pentru ca un intermediar să fie considerat un intermediar neizolat, acesta nu trebuie scos
din astfel de echipamente decât pentru prelevare de probe. Astfel, un intermediar neizolat
este produs şi „consumat” într-un astfel de echipament de prelucrare chimică.
Consideraţiile asupra intermediarilor neizolaţi nu vor face obiectul prezentului document
pentru că aceste substanţe nu intră sub incidenţa Regulamentului REACH (articolul 2
alineatul (1) litera (c)).
Articolul 3 alineatul (15) litera (b) din REACH defineşte intermediarii izolaţi la locul de
producere ca fiind intermediari care nu îndeplinesc criteriile care definesc un intermediar
neizolat şi în cazul cărora producerea substanţei şi sinteza unei (unor) alte substanţe din
acest intermediar se desfăşoară în acelaşi loc, fiind efectuate de către una sau mai multe
entităţi juridice. Prin urmare, aceste substanţe sunt, prin definiţie, mai întâi izolate înainte de
a fi „utilizate pentru” prelucrare chimică în scopul transformării lor într-o altă substanţă.
Conform acestei definiţii, un intermediar izolat este o substanţă care este produsă în scopul
transformării într-o altă substanţă într-o etapă ulterioară. Definiţia precizează şi faptul că
substanţa trebuie utilizată efectiv (adică transformată într-o altă substanţă) într-o etapă
ulterioară pentru a fi considerată ca fiind un intermediar. O condiţie este ca o asemenea
utilizare să fie certă, şi nu doar o posibilitate. În cazul intermediarilor izolaţi la locul de
producere, articolul 3 alineatul (15) litera (b) menţionează că etapa ulterioară trebuie să aibă
loc în acelaşi loc unde are loc şi producerea intermediarului.
Articolul 3 alineatul (15) litera (c) din REACH defineşte un intermediar izolat transportat ca
fiind un intermediar care nu îndeplineşte criteriile unor intermediari neizolaţi şi care este
transportat între diferite locuri de producere sau furnizat către alte locuri de producere.
Desigur, dacă substanţa este transportată între diferite locuri, nu îndeplineşte criteriile pentru
un intermediar neizolat. Prin urmare, elementele esenţiale ale definiţiei sunt că substanţa
este un intermediar (adică este utilizată ca un intermediar) şi că este transportată între
diferite locuri sau furnizată către alte locuri. În ceea ce priveşte intermediarii izolaţi la locul de
producere, intermediarii izolaţi transportaţi sunt mai întâi izolaţi înainte de a fi „utilizaţi
pentru” prelucrare chimică în scopul transformării lor într-o altă substanţă.
Din articolul 3 alineatul (15) litera (b) reiese clar că intermediarii izolaţi la locul de producere
sunt substanţe utilizate în prelucrarea chimică în scopul transformării lor într-o altă substanţă
într-un anumit „loc”, adică un amplasament unic, cu infrastructura şi facilităţile unui singur
sau a mai multor producători (articolul 3 alineatul (16)). De asemenea, din art. 3 alineatul (15)
litera (c) reiese clar că intermediarii izolaţi transportaţi sunt utilizaţi în prelucrarea chimică în
scopul transformării lor într-o altă substanţă într-unul sau mai multe „locuri”. Referinţa privind
„locul” din articolul 3 alineatul (15) subliniază faptul că un intermediar este utilizat în cadrul
unor procese industriale. Definiţia „locului de producere” din articolul 3 alineatul (16)
sugerează că este un amplasament în care are loc „producerea” (unui intermediar sau a
unei alte substanţe) . Prin urmare, procesele chimice în care sunt folosiţi intermediarii izolaţi
sunt activităţi de producţie în care are loc un proces de sinteză sau de transformare şi de
aceea trebuie considerate ca fiind procese de „producere” în înţelesul Regulamentului
REACH.
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Un intermediar izolat (adică o substanţă „utilizată […] în scopul transformării într-o altă
substanţă”), este folosit în producerea unei alte substanţe într-un proces în care este
transformat el însuşi într-o altă substanţă. Această altă substanţă trebuie să fie diferită de
intermediarul utilizat în acest proces. Din acest motiv, definiţia substanţei „intermediare”
trebuie interpretată în sensul că acoperă o asemenea transformare a intermediarului într-o
altă substanţă care este considerată ca fiind procesul de „producere” a acelei substanţe în
sensul articolului 3 alineatul (8) din Regulamentul REACH.
Dacă o substanţă (A) utilizată într-un proces chimic nu este utilizată în procesul de
producere a unei alte substanţe (B) în scopul transformării ei înseşi în cealaltă substanţă (B),
este în mod necesar utilizată în scopul îndeplinirii unei alte funcţii decât a celei de
transformare, fie ca parte a procesului de producere a unei alte substanţe (B) (de exemplu
ca un catalizator, agent de prelucrare, solvent), fie ca parte a unei alte activităţi (de exemplu
ca o etapă individuală în procesul de producere a unui articol). În timp ce această altă
funcţie poate implica în continuare modificări chimice ale substanţei (A) utilizate în proces,
acest tip de utilizare nu poate fi considerată ca fiind procesul de producere a unei alte
substanţe (B) prin transformarea substanţei (A). Din acest motiv, în momentul când scopul
principal al procesului chimic nu mai este transformarea unei substanţe (A) într-o altă
substanţă (B), sau când substanţa (A) nu mai este utilizată pentru acest scop principal, ci
pentru a îndeplini o altă funcţie, substanţa (A) utilizată pentru această activitate nu trebuie
considerată ca fiind un intermediar în sensul Regulamentului REACH. De aceea, elementul
cheie în definiţia unui intermediar este acela că producătorul intermediarului este sigur că
clientul intermediarului este un producător al unei alte substanţe care foloseşte intermediarul
pentru transformarea chimică (sinteza) în acea altă substanţă. În cazul în care clientul
utilizează substanţa în alte procese decât cele pentru sintetizarea unei alte substanţe,
substanţa nu este considerată ca fiind un intermediar izolat.
În secţiunea 3 de mai jos sunt prezentate o serie de exemple privind circumstanţele în care
substanţele care pot fi considerate ca fiind intermediari pot fi transformate chimic în activităţi
industriale.
3 Exemple de activităţi industriale care implică transformarea chimică a substanţelor
considerate ca fiind intermediari
Ţinând cont de definiţia intermediarilor şi după analiza elaborată în secţiunea precedentă, în
conformitate cu Regulamentul REACH pot fi distinse următoarele activităţi de producere,
implicând modificarea chimică a unei substanţe (exemplele date ilustrează cazuri pentru
care este necesară o înţelegere comună):
Producerea unei alte substanţe ca atare
O substanţă (A) poate fi utilizată în producerea unei alte substanţe (B) în scopul
transformării sale în acea altă substanţă (B). În mod normal, transformarea unei substanţe
(A) într-o substanţă (B) implică reacţia chimică a substanţei (A). Cu toate acestea, într-un
număr redus de cazuri, cum ar fi procesele individuale de rafinare, substanţa (A) nu intră în
reacţie în mod necesar în scopul transformării sale în substanţa (B). În cazul substanţei (B),
după ce aceasta devine disponibilă într-o formă izolată, poate fi concepută orice utilizare de
către producător sau de către orice alt operator. Prin urmare, o substanţă (A), utilizată în
procesul de producere a unei substanţe (B), poate fi definită ca fiind o substanţă utilizată „în
scopul transformării într-o altă substanţă”. De aceea, o asemenea utilizare a substanţei (A)
este considerată o utilizare a substanţei ca intermediar în sensul Regulamentului REACH.
Trebuie menţionat că în acest caz particular intermediarul este exclusiv utilizat ca un
precursor în procesul de producere a unor alte substanţe. Restul cantităţii din aceeaşi
substanţă (A) care nu este utilizat ca un precursor în procesul de producere a unor alte
substanţe, nu poate fi considerat ca fiind un intermediar.
Datorită naturii practice a proceselor de producere şi atributelor fiscale ale locurilor de
producere, poate fi necesară interpunerea uneia sau a mai multor etape între producerea
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substanţei (A) şi utilizarea sa în producerea substanţei (B) pentru a facilita/asigura o
prelucrare chimică corespunzătoare în sinteza substanţei (B).
Cu toate acestea, aceste etape nu afectează faptul că substanţa a fost produsă pentru şi
utilizată în procese de sinteză şi, de aceea, nu duc la pierderea statutului de intermediar al
substanţei. Un exemplu de astfel de etape este prezentat în exemplul 4 de mai jos.
Orice substanţă utilizată în procesul de producere a altei substanţe (B) dar care nu se
transformă ea însăşi în acea substanţă (B), de exemplu un solvent, nu poate fi un
intermediar.
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Exemplul 1: Substanţe utilizate ca reactivi
Trifenilmetanolul poate fi produs pe baza unei reacţii Grignard folosind ca reactanţi
magneziu, brombenzen şi benzofenonă. În acest exemplu, magneziul intră mai întâi în
reacţie cu brombenzenul, iar bromura de fenil-magneziu (reactiv Grignard) rezultată nu este
izolată de reactor, ci intră într-o reacţie in-situ cu benzofenona.
Br
Mg

+

magnesium

Mg

Br
bromobenzene

phenylmagnesium bromide

O
Br
Mg

+
OH
benzophenone

triphenylmethanol

În acest proces specific, atât magneziul, cât şi brombenzenul sunt consideraţi ca fiind
intermediari izolaţi utilizaţi pentru producerea bromurii de fenil-magneziu. Bromura de fenilmagneziu este un intermediar neizolat utilizat pentru producerea trifenilmetanolului. În fine,
benzofenona este un intermediar izolat utilizat pentru producerea trifenilmetanolului.

Exemplul 1’: Substanţe utilizate ca reactivi
Ciclopentanona poate fi redusă la ciclopentanol folosind agentul reducător hidrură de litiu şi
aluminiu (LAH). Procesul de reducere constă în adiţia atomilor de hidrogen sub formă de
hidrură din LAH la atomul de carbon al grupării funcţionale carbonil din ciclopentanonă.
Ciclopentanona este considerată un intermediar în producerea ciclopentanolului pentru că
aceasta este transformată ea însăşi în acea substanţă. Urmând acelaşi raţionament, în
acest caz şi LAH poate fi considerată un intermediar, pentru că se poate considera că
este transformată ea însăşi în ciclopentanol.
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Exemplul 2: Substanţe utilizate drept catalizatori
Catalizatorii sunt substanţe utilizate pentru a modifica viteza reacţiilor chimice. O substanţă
utilizată ca un catalizator în producerea unei alte substanţe ca atare nu poate fi considerată
un intermediar în sensul Regulamentului REACH pentru că substanţa catalizatoare nu este
folosită pentru a fi transformată ea însăşi în substanţa produsă.
De exemplu, acidul p-toluen sulfonic este în general utilizat ca un catalizator în producerea
esterilor din acizi carboxilici şi alcooli. În cazul acestor utilizări, acidul p-toluen sulfonic nu
poate fi considerat un intermediar. Acest lucru se aplică indiferent dacă este sau nu
recuperat la sfârşitul procesului.

Exemplul 3: Substanţe utilizate ca agenţi de prelucrare
Substanţele pot fi adăugate în orice stadiu al procesului de producere a unei substanţe în
scopul optimizării condiţiilor fizice şi chimice ale mediului de reacţie. Printre acestea se pot
aminti: agenţi de dispersare, modificatori de viscozitate, lubrifianţi, agenţi antistatici etc. Cum
aceşti agenţi de prelucrare nu sunt utilizaţi pentru a fi transformaţi ei înşişi într-o altă
substanţă şi substanţa produsă nu este rezultată din agentul de prelucrare, aceştia nu sunt
consideraţi intermediari. Acest lucru se aplică indiferent dacă agenţii de prelucrare sunt
izolaţi de substanţa produsă sau devin impurităţi ale substanţei respective.

Exemplul 4: Intermediari şi substanţe în amestecuri
Societatea X produce hidroxid de sodiu şi vinde această substanţă societăţii Y pentru ca
aceasta din urmă să producă acetat de sodiu. Procesele chimice utilizate de societatea Y
fac necesară adăugarea apei la hidroxidul de sodiu înainte de utilizarea lui în producerea
acetatului de sodiu. Din motive tehnice, societatea Y adaugă apă la hidroxidul de sodiu
într-un anumit amplasament de la locul de producere, apoi foloseşte acest amestec într-un
alt amplasament din acelaşi loc pentru a produce acetatul de sodiu. Hidroxidul de sodiu
poate fi totuşi considerat ca un intermediar, deşi procesul de producere a acetatului de sodiu
cuprinde câteva etape izolate la amplasamentul din locul de producere. Aceasta se bazează
pe faptul că etapa respectivă este auxiliară scopului de sinteză a acetatului de sodiu din
hidroxid de sodiu.

4 Utilizarea industrială finală, alta decât cea în producerea unei alte substanţe ca atare
În cazul în care o substanţă (A) este folosită de producătorul însuşi sau de un utilizator din
aval şi intră în reacţie chimică într-un proces diferit de cel de producere a unei alte substanţe
(nu există „sinteză”), atunci substanţa (A) nu poate fi considerată ca fiind un intermediar.
Atunci când scopul principal al procesului chimic nu mai este producerea unei alte substanţe,
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ci îndeplinirea unei alte funcţii, unei proprietăţi specifice sau unei reacţii chimice ca parte
integrantă a fabricării articolelor (semifabricate şi fabricate), substanţele utilizate pentru
această activitate nu pot fi considerate ca fiind intermediari în sensul Regulamentului
REACH.
Un exemplu ar fi fabricarea de articole. Articolul 3 alineatul (15) din Regulamentul REACH
prevede că intermediarul trebuie să fie transformat într-o altă substanţă. Prin urmare, în
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) şi (8), un intermediar trebuie să fie utilizat pentru
producerea unei substanţe. Din acest motiv, intermediarul nu poate fi utilizat pentru
fabricarea unui articol. Într-adevăr, aşa cum s-a menţionat anterior, o substanţă care este
utilizată pentru un proces chimic al cărui scop principal nu este transformarea ei într-o altă
substanţă, ci îndeplinirea unei alte funcţii, nu trebuie considerată ca fiind un intermediar în
sensul Regulamentului REACH. Acest aspect este clarificat prin utilizarea consecventă a
cuvintelor „fabricare” şi „fabricant” când se face referire la articole, şi a cuvintelor „producere”
şi „producător” când se face referire la substanţe.
Exemple relevante de procese industriale care nu pot fi considerate procese de producere a
altor substanţe nu se limitează la fabricarea articolelor, ci includ şi orice alte utilizări
industriale ale substanţelor pentru a asigura o anumită funcţie (de exemplu, o anumită
proprietate fizico-chimică) printr-o reacţie chimică, cum ar fi coagulanţi/floculanţi, agenţi
desicanţi i, neutralizatori de pH etc.
În continuare sunt prezentate alte exemple care nu se limitează la fabricarea de articole:

Exemplul 5: Substanţe utilizate ca agenţi de întărire
Agenţii de întărire sunt, de obicei, utilizaţi la transformarea unei răşini într-o masă solidă care
nu poate fi prelucrată mai departe ca atare, ci i se dă o anumită formă ca parte a unui
produs mai complex (în general, un articol). Substanţele utilizate ca agenţi de întărire nu
sunt, în general, intermediari în sensul Regulamentului REACH pentru că ele nu sunt
transformate într-o altă substanţă ca atare, în cadrul unui proces de producere a acelei alte
substanţe ca atare, ci sunt utilizate pentru a conferi o anumită proprietate fizică unei răşini ca
parte integrantă a unui proces diferit (de exemplu fabricarea unui articol).
De exemplu, proprietăţile adezive ale adezivilor epoxidici utilizaţi ca parte integrantă a
fabricării unui articol (de exemplu pentru asamblarea articolelor semifabricate) rezultă în
principal din tratarea in-situ a răşinilor epoxidice cu un agent de întărire. Prin urmare, deşi
agentul de întărire reacţionează chimic cu răşina epoxidică, substanţa utilizată ca agent de
întărire în aceşti adezivi cu două componente nu este un intermediar în sensul
Regulamentului REACH pentru asemenea utilizări.
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Exemplul 6: Substanţe utilizate ca agenţi de tratare a suprafeţelor
Tratarea unei suprafeţe este, în general, efectuată pentru a conferi o anumită proprietate
fizico-chimică unei substanţe macroscopice, fie ca atare, fie într-un amestec sau într-un
articol. Tratamentul suprafeţei poate implica reacţii chimice la suprafaţa materialului care
urmează să fie tratat. Atât timp cât procesul nu constă în producerea unei alte substanţe ca
atare, scopul principal al procesului fiind acela de a conferi o anumită proprietate fizicochimică unui material (indiferent dacă agentul de tratare a suprafeţelor este consumat în
reacţia chimică şi rezultă într-o altă substanţă), agenţii de tratare a suprafeţelor nu sunt
consideraţi intermediari. 20
De exemplu, cianura de argint poate fi folosită ca agent de tratare pentru a forma un strat
protector de argint în scop decorativ. Deşi tehnica constă în transformarea electrochimică a
agentului de tratare în argint metalic, agentul de tratare nu poate fi considerat ca fiind un
intermediar pentru că electrodepunerea metalului este o etapă care face parte din procesul
de fabricaţie al unui articol, scopul procesului fiind de a conferi materialului o proprietate
fizico-chimică prin modificarea aspectului vizual al suprafeţei unui articol.

Exemplul 7: Substanţe utilizate ca desicanţi
Hidrura de calciu (CaH2) poate fi utilizată în industrie ca agent de deshidratare. Modul de
acţiune al acestui agent de uscare se bazează pe reacţia chimică care are loc între hidrura
de calciu şi apă (de exemplu sub formă de umiditate în anumite gaze, ca impuritate într-un
solvent organic), din care rezultă formarea hidroxidului de calciu (Ca(OH)2). În acest fel, de
exemplu, gazul sau solventul organic sunt lipsite de apă. Pentru această aplicaţie, hidrura
de calciu nu este un intermediar, deoarece principalul scop al utilizării acestei substanţe
este de a îndepărta apa din solventul organic tratat şi nu de a o transforma în hidroxid de
calciu. 21
5 Intermediarii şi dispoziţiile privind înregistrarea conform Regulamentului REACH
Unul dintre obiectivele principale ale Regulamentului REACH este de a asigura un nivel
ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. În acest scop, Regulamentul REACH
conţine mecanisme prin care industria să poată aborda riscurile asociate unei substanţe
formate, indiferent dacă acest lucru se referă la producerea unei substanţe ca atare sau la
alte activităţi (profesionale).
În această privinţă, înregistrarea constituie mecanismul de bază care trebuie folosit de
industrie pentru a raporta datele privind substanţele pe care le produc sau le importă,

20
Vă rugăm să reţineţi că în unele din aceste situaţii, substanţa rezultată din reacţia chimică a agentului de
tratare a suprafeţelor şi a materialului nu trebuie înregistrată conform punctului 4 din Anexa V.
21
Într-adevăr, în acest exemplu, hidroxidul de calciu (Ca(OH)2) este exceptat de la dispoziţiile Titlurilor II, V şi VI
din Regulamentul REACH pentru că beneficiază de dispoziţiile de la punctul 4 din Anexa V (vezi Documentul de
lucru al serviciilor Comisiei SEC(2009)447 final, care însoţeşte Comunicarea C(2009)2482 privind revizuirea
Anexelor I, IV şi V la Regulamentul REACH). Motivul pentru care Ca(OH)2 este exceptat este acela că dispoziţiile
privind înregistrarea se aplică producerii sau importului hidrurii de calciu (CaH2), dar informaţiile privind Ca(OH)2
trebuie incluse în raportul de securitate chimică (RSC) a CaH2.
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evaluarea riscurilor legate de acestea şi măsurile corespunzătoare recomandate de
administrare a riscurilor.
Deşi în cazul intermediarilor au fost stabilite o serie de cerinţe specifice privind înregistrarea
(cu condiţia să fie îndeplinite anumite condiţii speciale), Regulamentul REACH asigură în
continuare că riscurile asociate producerii şi utilizării oricărei substanţe înregistrate sunt
evaluate în mod corespunzător, aşa cum se explică în cele ce urmează.
Un intermediar este o substanţă utilizată în producerea unei alte substanţe ca atare.
Cerinţele standard privind înregistrarea trebuie aplicate în mod normal celeilalte substanţe
produse (presupunând că va fi folosită în alte scopuri decât procese ulterioare de sintetizare).
Dacă este cazul, riscurile asociate producerii şi utilizării (utilizărilor) unei alte substanţe
formate trebuie elaborate la înregistrarea substanţei. Pe de altă parte, prin înregistrarea
intermediarului se acoperă riscurile din momentul producerii şi utilizării lui până în momentul
în care intră într-o reacţie chimică. Regulamentul REACH prevede că cerinţele reduse
privind informaţiile legate de înregistrare, specificate în articolele 17 şi 18 se aplică doar
intermediarilor produşi şi manipulaţi în condiţiile descrise în aceste articole. Prin urmare,
Regulamentul REACH asigură că riscurile din lanţul de aprovizionare sunt pe deplin
acoperite. Nu fac obiectul înregistrării substanţele formate fie în cursul fabricării unui articol
şi care nu sunt destinate să fie eliberate, fie într-o activitate diferită de cea de producere a
unei substanţe ca atare. Riscurile asociate unei asemenea substanţe trebuie elaborate în
procesul de înregistrare a substanţelor din care rezultă (substanţe-mamă). Cum aceste
substanţe-mamă nu pot fi considerate ca fiind intermediari, Regulamentul REACH asigură
că dosarul lor de înregistrare include, după caz, un CSR care cuprinde aceste riscuri. Acest
fapt este, de asemenea, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 din Anexa
V, deoarece riscurile asociate substanţelor menţionate la aceste puncte trebuie elaborate în
CSR a substanţei-mamă. 22 Substanţa-mamă a substanţelor exceptate de la obligaţia de
înregistrate conform punctelor 3 şi 4 din Anexa V nu poate fi un intermediar pentru că este o
substanţă utilizată pentru a conferi o funcţie specifică/proprietate fizico-chimică (incluzând
utilizarea finală, dar excluzând procesele ulterioare de producere). Prin urmare, înregistrarea
substanţei-mamă include, după caz, în CSR riscurile care derivă de la acele substanţe
exceptate.
6 Concluzii
O substanţă este un intermediar în cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:


substanţa este produsă pentru a fi transformată într-o altă substanţă într-un
amplasament industrial;rezultatul prelucrării chimice este altă substanţă produsă ca
atare, dar nu osubstanţîntr-un articol.

22

Atât Comunicarea Comisiei C(2009)2482, cât şi Ghidul privind Anexa V, afirmă că, deşi sunt exceptate de la
înregistrare, riscurile aferente substanţelor incluse la punctele 3 şi 4 din Anexa V trebuie menţionate în evaluarea
securităţii chimice a substanţei/substanţelor-mamă.
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