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PREFAȚĂ
Prezentul document descrie modul în care o substanță este denumită și identificată în temeiul
REACH și CLP. Acesta face parte dintr-o serie de ghiduri care urmăresc să ajute toate părțile
interesate la întocmirea dosarului în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentelor REACH și CLP. Aceste documente cuprind orientări detaliate pentru o serie de proceduri REACH și CLP esențiale, precum și pentru unele metode științifice și/sau tehnice specifice pe care industria sau autoritățile trebuie să le utilizeze conform REACH și CLP.
Ghidurile au fost întocmite și discutate în cadrul proiectelor de implementare REACH (RIP) conduse de serviciile Comisiei Europene, care au implicat toate părțile interesate: statele membre,
sectorul industrial și organizațiile neguvernamentale. Acestea pot fi obținute prin intermediul
site-ului Agenției Europene pentru Produse Chimice (http://echa.europa.eu/ro/guidancedocuments/guidance-on-reach). Pe acest site se vor publica și alte ghiduri după finalizarea sau
actualizarea lor.
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Istoricul documentului
Versiune

Observații

Data

Versiunea 1

Prima ediție

iunie 2007

Versiunea 1.1

Rectificare la:

noiembrie 2011
(doar în limba engleză)

- În titlu și în titlurile capitolelor s-a adăugat trimiterea la Regulamentul CLP [Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 din 16 decembrie 2008].
- S-a adăugat un text suplimentar pentru a clarifica
obiectivul ghidului. S-a eliminat textul redundant pe
tot parcursul documentului.
- Pe tot parcursul textului s-au introdus trimiteri la
Regulamentul CLP, după caz.
- Termenul „document de orientare” a fost înlocuit
cu „ghid” pe tot parcursul documentului.
- Termenul „preparat” a fost înlocuit cu „amestec” pe
tot parcursul documentului.
- Termenul „articol” a fost înlocuit cu „secțiune” pe
tot parcursul documentului.
- Termenul „preînregistrare” a fost înlocuit cu „preînregistrare (întârziată)” pe tot parcursul documentului.
- S-au introdus abrevierile AAS și CLP, iar abrevierile
RIP și TGD au fost eliminate.
- S-au modificat descrierile aliajului, a inventarului
CE și a IUCLID. S-au introdus definițiile numărului
CE, a numărului de listă, a amestecului și a substanței notificate. S-a eliminat definiția termenului „preparat”.
- Secțiunea 3.2 a fost revizuită pentru clarificarea
conținutului.
- Secțiunea 3.3 a fost revizuită pentru clarificarea
conținutului în ceea ce privește obligațiile care decurg din Regulamentul CLP.
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- În secțiunea 4.2.2.1, modul de prezentare a constituenților a fost modificat, de la procentajul concentrației la ordinea alfabetică, astfel încât compoziția
relativă să nu poată fi dedusă din ordinea de pe
listă.
- În secțiunea 4.2.3.1, termenul „rețea cristalină” a
fost înlocuit cu „cristal”.
- Secțiunea 4.3.1.2.3 a fost revizuită pentru clarificarea conținutului.
- În secțiunea 5 s-a inclus o trimitere la Manualul
pentru transmiterea datelor, partea 18: „Raportarea
identității substanței în IUCLID 5 pentru înregistrarea în temeiul REACH”.
- Secțiunea 5 a fost revizuită pentru clarificarea conținutului.
- În secțiunea 6, descrierea preînregistrării a fost
modificată în „preînregistrare (întârziată)”.
- În anexa 1, hyperlinkurile care nu funcționau corect au fost actualizate.
- Secțiunea 4.3 din anexa 2 a fost eliminată deoarece conținutul său poate fi găsit pe site-ul relevant.
Versiunea 1.2

Rectificare
Definiția „substanței care beneficiază de un regim
tranzitoriu” a fost aliniată cu definiția din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost introdusă de Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului și de rectificarea din JO L 36, 5.2.2009, p. 84
(1907/2006).
Trebuie precizat faptul că modificările din versiunile
1.1 și 1.2 sunt consolidate într-o singură versiune
tradusă 1.2 pentru alte limbi decât limba engleză.

martie 2012

Versiunea 1.3

Rectificare
Două formule structurale care lipseau au fost introduse în capitolul 7.6.

februarie 2014

Versiunea 1.4

Rectificare la:

iunie 2016

- Documentul a fost reformatat în conformitate cu
identitatea instituțională actuală.
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- A fost eliminat capitolul 8, care prezenta instrucțiuni tehnice bazate pe o versiune a IUCLID ieșită din
uz.
- Au fost eliminate trimiterile la capitolul 8 și la manualele pentru transmiterea datelor și au fost introduse trimiteri la noile manuale ECHA.
- Anexa 3 a fost eliminată, iar informațiile au fost
mutate în tabelul cu istoricul documentului.
- Linkurile care nu funcționau corect au fost remediate, iar erorile editoriale au fost corectate.
Versiunea 2.0

Actualizare parțială limitată la următoarele:

decembrie 2016

- În secțiunea 7.5 a fost corectată descrierea cristabolitului și a cuarțului și s-a eliminat trimiterea la Directiva 2000/30/CE.
- S-a adăugat o nouă anexă 3 cu descrierea conceptului de „profil de identitate a substanței”.
- S-a adăugat text nou în capitolul 1 pentru a introduce noua anexă 3.
- S-au corectat greșelile de tipar și erorile editoriale.
Versiunea 2.1

Rectificare pentru corectarea de erori de tipar în text
și de greșeli în informațiile despre compoziție din
exemplele de la figura 2 din anexa III.

mai 2017
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1. Informații generale
Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006] instituie un sistem pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice și înființează Agenția
Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) pentru a pune în aplicare regulamentul1.
Regulamentul CLP [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008] este noul regulament european privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor 2. Legislația introduce, în întreaga UE, un nou sistem pentru clasificarea și etichetarea substanțelor chimice,
pe baza Sistemului armonizat global (GHS) al Organizației Națiunilor Unite.
Regulamentul REACH se concentrează asupra substanțelor. Pentru a garanta că procesele
REACH funcționează corespunzător, identificarea corectă și fără echivoc a substanțelor este
esențială. Acest ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor urmărește să vină în
sprijinul industriei, al statelor membre și al Agenției Europene pentru Produse Chimice.
Ghidul se bazează pe experiența acumulată în ceea ce privește identificarea substanțelor în
temeiul legislației anterioare privind produsele chimice (Directiva 67/548/CEE și Directiva
98/8/CEE). Cu toate acestea, practicile curente referitoare la identitatea substanțelor conform Regulamentului REACH și Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea
substanțelor și a amestecurilor (CLP) constituie baza revizuirii prezentului ghid. În afară de
acestea, s-au luat în considerare, după caz, și abordări provenite din alte sisteme chimice
din afara Uniunii Europene.
Au fost incluse orientări specifice pentru diferite tipuri de substanțe.
Prezentul ghid trebuie aplicat pentru a identifica și a denumi substanțe reglementate în conformitate cu Regulamentele REACH și CLP.

1.1. Obiective
Obiectivul prezentului ghid este de a oferi producătorilor și importatorilor orientări privind
înregistrarea și raportarea identității unei substanțe în contextul REACH și CLP. Fiind un element important în identificarea substanțelor, ghidul furnizează indicații despre modul de denumire a substanțelor. De asemenea, oferă orientări pentru a verifica dacă substanțele pot
fi considerate identice în contextul REACH și CLP și cu privire la modul în care se poate
aplica principiul „o substanță - o înregistrare” („one substance, one registration” - OSOR)
prin definirea profilului identității substanței (Substance identity profile - SIP). Identificarea
substanțelor identice care pot fi descrise de același SIP este importantă pentru procesul de
preînregistrare (întârziată) a substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu, pentru
solicitările de informații, pentru schimbul de date, pentru transmiterea în comun de date,
pentru notificarea la inventarul clasificării și etichetării și pentru armonizarea clasificării și
etichetării.
Este recomandabil ca identificarea substanțelor să fie efectuată de experți în domeniu. Pen-

1

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei („Regulamentul
REACH”).

2

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor
67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu relevanță
pentru SEE) („Regulamentul CLP”).
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tru părțile implicate din industrie care dețin cunoștințe reduse în ceea ce privește identificarea substanțelor, prezentul ghid conține o anexă în care sunt incluse orientări suplimentare
privind parametrii de identificare.
În plus, acest ghid conține o listă cu linkuri către instrumente relevante pentru a sprijini caracterizarea și verificarea identității chimice a unei substanțe.
Instrucțiuni mai detaliate despre modul în care trebuie completate datele privind identitatea
substanței în IUCLID, în contextul diferitelor proceduri prevăzute de REACH și CLP, sunt
puse la dispoziție în manualele ECHA disponibile la adresa: http://echa.europa.eu/ro/manuals.

1.2. Domeniul de aplicare
Conform articolului 1 din REACH, regulamentul se aplică producerii, importului, introducerii
pe piață și utilizării substanțelor ca atare, în amestecuri și în articole. Amestecurile și articolele ca atare nu sunt reglementate de REACH.
În conformitate cu articolul 10 din REACH, într-un proces de înregistrare este necesar ca
identitatea substanței să fie înregistrată cu ajutorul parametrilor menționați la punctul 2 din
anexa VI la Regulamentul REACH (a se vedea Tabelul 3). Aceiași parametri (specificați la
punctele 2.1-2.3.4 din anexa VI la Regulamentul REACH) sunt necesari pentru înregistrarea
identității substanței în scopul notificării în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) din CLP.
Prezentul ghid se concentrează asupra identificării corespunzătoare a substanțelor care fac
obiectul definiției juridice a unei substanțe în sensul REACH și CLP și oferă orientări privind
parametrii de identificare a substanței prevăzuți la punctul 2 din anexa VI la Regulamentul
REACH. Informațiile furnizate cu privire la identitatea substanței trebuie să fie suficiente
pentru a identifica fiecare substanță. Se pot omite unul sau mai mulți parametri de identificare a substanței dacă, din punct de vedere tehnic sau științific, nu este posibil sau necesar
să se furnizeze informațiile solicitate. Motivele acestor omisiuni trebuie să fie declarate în
mod clar și să se bazeze pe o justificare științifică.
Abordarea pentru identificarea unei substanțe depinde de tipul substanței. Prin urmare, utilizatorul acestui ghid este îndrumat către anumite capitole în funcție de diferitele tipuri de
substanțe.
Inventarele CE utilizate în cadrul Directivei 67/548/CEE (EINECS, ELINCS și lista NLP) reprezintă instrumente importante pentru identificarea substanțelor. Orientările privind rolul
acestor inventare conform REACH sunt prezentate în capitolul 3.2.
Substanțele care fac parte din domeniul de aplicare a Regulamentelor REACH și CLP (și, în
consecință, din domeniul de aplicare a prezentului ghid) reprezintă, de obicei, rezultatul
reacțiilor chimice apărute ca parte a producerii substanței și pot conține mai mulți constituenți distincți. Substanțele, așa cum sunt definite de Regulamentele REACH și CLP, includ, de
asemenea, substanțe derivate chimic sau izolate din materiale naturale, care pot avea un
singur element sau o singură moleculă (de exemplu metalele pure sau anumite minerale)
sau mai mulți constituenți (de exemplu uleiurile esențiale sau matele de metal care se formează la topirea sulfurii metalice de minereu). Totuși, substanțele reglementate de alte
acte legislative comunitare sunt, în anumite cazuri, exceptate de la înregistrare în temeiul
REACH (a se vedea articolul 2 din REACH). De asemenea, substanțele enumerate în anexa
IV la REACH și substanțele care îndeplinesc anumite criterii specificate în anexa V la REACH
sunt exceptate de la înregistrare. Trebuie remarcat faptul că, deși o substanță poate fi exceptată de la înregistrare, acest lucru nu înseamnă neapărat că substanța este exceptată de
la alte titluri ale Regulamentului REACH sau de la cerințele Regulamentului CLP.
REACH prevede obligația ca solicitanții înregistrării aceleiași substanțe să se reunească și să
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convină cu privire la transmiterea în comun a anumitor informații privind substanța (principiul OSOR)3. Pentru punerea în aplicare a unui astfel de principiu este nevoie de claritate în
ceea ce privește modul în care solicitanții înregistrării au definit sfera de cuprindere a profilului SIP.

1.3. Structura ghidului
Informațiile generale, cum ar fi obiectivele și domeniul de aplicare a acestui ghid, sunt oferite în capitolul 1, iar abrevierile și definițiile utilizate se regăsesc în capitolul 2. Informațiile
relevante privind cadrul pentru identificarea substanțelor în REACH, de exemplu definirea
substanței și cerințele de informare prevăzute în textul juridic, sunt prezentate în capitolul 3.
Orientările practice pentru identificarea și denumirea substanțelor se găsesc în capitolul 4.


Capitolul 4.1 descrie diferențierea dintre „substanțe bine definite” și substanțe „definite insuficient” și, în cadrul acestor două grupe principale, pot fi identificate tipuri diferite de substanțe cu propriile recomandări specifice pentru identificarea substanțelor.
Este prezentată o diagramă esențială pentru a îndruma utilizatorul către capitolul relevant care conține orientări pentru identificarea tipului specific de substanță.



În capitolele ulterioare se oferă orientări specifice pentru fiecare tip de substanță, sub
forma unui set de reguli cu explicații și exemple.

Capitolul 5 oferă orientări pentru a verifica dacă substanțele pot fi considerate identice sau
nu. Orientările privind identitatea substanței în procesele de preînregistrare (întârziată) și de
solicitare de informații figurează în capitolul 6.
În plus, în capitolul 7 au fost pregătite exemple detaliate folosind orientările practice din capitolul 4.
Anexa 1 enumeră câteva linkuri către instrumente relevante pentru a sprijini caracterizarea
și verificarea identității chimice a unei substanțe.
Anexa 2 oferă mai multe informații generale privind parametrii de identificare a unei substanțe utilizați în procesul de identificare a substanțelor, cum ar fi normele referitoare la nomenclatură, numerele CE și numerele CAS, trimiteri la formule moleculare și structurale și
metode analitice.
Anexa 3 furnizează informații cu privire la conceptul de SIP, relevanța acestuia pentru obligațiile de transmitere în comun și modul în care ar trebui definit și raportat.

3

Informații detaliate privind schimbul de date în cadrul unei transmiteri în comun referitoare la aceeași substanță
sunt disponibile în Ghidul privind schimbul de date.
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2. Definiții și abrevieri
2.1. Abrevieri
Principalele abrevieri utilizate în prezentul ghid sunt enumerate și explicate în Tabelul 1.
Tabelul 1: Abrevieri
Abreviere

Sens

AAS

Spectrometrie de absorbție atomică

AISE

Asociația internațională pentru săpunuri, detergenți și produse de întreținere

CAS

Serviciul de catalogare a produselor chimice (Chemical Abstracts Service)

CE

Comisia Europeană

CLP

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și a amestecurilor

EINECS

Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe
piață

ELINCS

Lista europeană a substanțelor chimice notificate

ENCS

Substanțe chimice existente și noi (Japonia)

ESIS

Sistemul european de informare privind substanțele chimice

g/g

Procente de greutate

GC

Cromatografie în fază gazoasă

GHS

Sistemul armonizat global

HPLC

Cromatografie lichidă de înaltă performanță

InChI

Identificator chimic internațional IUPAC

INCI

Nomenclatorul internațional al ingredientelor din produsele cosmetice

IR

Infraroșu

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare

IUBMB

Uniunea Internațională de Biochimie și Biologie Moleculară

IUCLID

Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice

IUPAC

Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată

MS

Spectrometrie de masă

NLP

Ex-polimer

ppm

Milionimi

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

13

REACH

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor
chimice

RMN

Rezonanță magnetică nucleară

SIEF

Forum pentru schimbul de informații despre substanțe

SIP

Profilul identității substanței

SMILES

Specificație pentru înregistrarea simplificată a structurii moleculare
sub formă de text liniar (Simplified Molecular Input Line Entry Specification)

TSCA

Legea privind controlul substanțelor toxice (SUA)

UE

Uniunea Europeană

UV/VIS

Ultraviolet/vizibil

UVCB

Substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice

XRD

Difracție cu raze X

XRF

Fluorescență de raze X

14
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2.2. Definiții
Principalele definiții utilizate în prezentul ghid sunt enumerate și descrise în Tabelul 2.
Aceste definiții iau în considerare definițiile utilizate în Regulamentele REACH și CLP. Din
acest motiv, unii termeni sunt definiți altfel decât au fost utilizați în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.
Tabelul 2: Definiții
Definiție

Descriere

Aditiv

Substanță care a fost adăugată intenționat pentru stabilizarea
substanței4.

Aliaj*

Material metalic, omogen la scară macroscopică, constituit din două sau
mai multe elemente combinate astfel încât să nu poată fi separate ușor
prin mijloace mecanice.
Aliajele sunt considerate amestecuri speciale.

4

Amestec*

Amestecuri sau soluții de două sau mai multe substanțe.

Amprentă cromatografică

Reprezentare a compoziției unei substanțe din repartizarea caracteristică
a constituenților într-o cromatogramă analitică.

Articol*

Obiect căruia i se dă, în cursul fabricației, o formă, o suprafață sau un
aspect special care îi determină funcția într-un grad mai mare decât o
face compoziția sa chimică.

Component

Substanță adăugată intenționat pentru a forma un amestec.

Constituent

Orice categorie distinctă prezentă într-o substanță care poate fi caracterizată printr-o identitate chimică unică.

Constituent principal

Un constituent, în afară de aditivi sau impurități, al unei substanțe care
reprezintă o parte semnificativă a substanței în cauză și, prin urmare,
este utilizat în denumirea substanței și în identificarea detaliată a acesteia.

Impuritate

Constituent neintenționat prezent într-o substanță produsă. Poate proveni din materii prime sau poate fi rezultatul unor reacții secundare sau
incomplete din timpul procesului de producere. Deși prezentă în substanța finală, nu a fost adăugată în mod intenționat.

În alte domenii, un aditiv poate avea și alte funcții, de exemplu agent de reglare a pH-ului sau agent colorant.
Cu toate acestea, în Regulamentul REACH și în prezentul ghid, aditivii sunt agenți de stabilizare.
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Definiție

Descriere

Intermediar*

Substanță care este produsă în vederea unei transformări chimice și consumată sau utilizată în cadrul acesteia, în scopul transformării într-o altă
substanță (denumită în continuare sinteză):
(a)

prin intermediar neizolat se înțelege o substanță care, în cursul
sintezei, nu este scoasă în mod intenționat din echipamentul în
care are loc sinteza (cu excepția prelevării de probe). Asemenea
echipamente includ vasul de reacție, echipamentele auxiliare ale
acestuia și orice echipamente prin care trece (trec) substanța
(substanțele) în cursul unui proces continuu sau discontinuu, precum și conductele prin care are loc transferul de la un vas de reacție la altul în vederea efectuării următoarei etape a reacției, dar
exclud cuvele sau alte recipiente în care sunt depozitate substanțele după producere;

(b)

prin intermediar izolat la locul de producere se înțelege o substanță care nu îndeplinește criteriile care definesc un intermediar
neizolat și în cazul căreia producerea substanței și sinteza uneia
sau mai multor alte substanțe din acest intermediar se desfășoară
în același loc, fiind efectuate de către una sau mai multe persoane
juridice;

(c)

prin intermediar izolat transportat se înțelege un intermediar care
nu îndeplinește criteriile unor intermediari neizolați și care este
transportat între diferite locuri (instalații) sau furnizat către alte locuri (instalații).

Inventar CE

Deși nu este definit din punct de vedere juridic în Regulamentul REACH,
inventarul CE este o combinație a trei liste europene de substanțe, independente și autorizate din punct de vedere juridic, care provin din cadrele anterioare ale UE de reglementare a substanțelor chimice: EINECS,
ELINCS și lista NLP (ex-polimeri). Intrările în inventarul CE sunt alcătuite
dintr-o denumire chimică și un număr (denumire CE și număr CE), un
număr CAS, formula moleculară (dacă există) și descrierea (pentru anumite tipuri de substanțe).

IUCLID

Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice.
IUCLID este un sistem de baze de date și de administrare a datelor privind substanțele chimice.

Monomer*

Substanță care este capabilă să formeze legături covalente cu o secvență
de molecule suplimentare, asemănătoare sau nu, în condițiile reacției relevante de formare a polimerului utilizată pentru procesul în cauză.

Număr CE

Numărul CE este identificatorul numeric pentru substanțele din inventarul
CE.

Număr de listă

Un număr alocat automat, atribuit de REACH-IT. Se aplică tuturor solicitărilor valabile primite (de exemplu preînregistrări, PPORD, solicitări de
informații, înregistrări, notificări de clasificare și etichetare). Numărul de
listă nu are relevanță juridică și este folosit doar ca identificator tehnic
pentru gestionarea solicitărilor în cadrul ECHA.
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Definiție

Descriere

Polimer*

Substanță constituită din molecule caracterizate printr-o succesiune de
unul sau mai multe tipuri de unități monomere. Asemenea molecule trebuie să aibă greutățile moleculare distribuite într-un astfel de domeniu
încât diferențele de greutate moleculară să fie atribuite, în primul rând,
diferențelor de număr al unităților monomere. Un polimer conține:
(a)

o majoritate ponderală simplă de molecule care conțin cel puțin
trei unități monomere legate printr-o legătură covalentă de cel puțin o altă unitate monomeră sau de un alt reactant;

(b)

o cantitate inferioară unei majorități ponderale simple de molecule
cu aceeași greutate moleculară.

În înțelesul prezentei definiții, prin „unitate monomeră” se înțelege forma
reacționată a unei substanțe monomere într-un polimer.
Producere*

Producția sau extracția substanțelor în stare naturală.

Substanță care
beneficiază de un
regim tranzitoriu*

Substanță care îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:
(a)

este cuprinsă în Inventarul european al substanțelor chimice
existente introduse pe piață (EINECS);

(b)

a fost produsă în Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004, la 1 ianuarie
2007 sau la 1 iulie 2013, dar nu a fost introdusă pe piață de către producător sau importator nici măcar o dată în cursul celor 15
ani care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu
condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente
justificative în acest sens;

(c)

a fost introdusă pe piață de către producător sau importator, în
Comunitate sau în țările care au aderat la Uniunea Europeană la
1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004, la 1 ianuarie 2007 sau la 1 iulie
2013 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și a
fost considerată ca fiind notificată în conformitate cu articolul 8
alineatul (1) prima liniuță din Directiva 67/548/CEE, dar nu corespunde definiției unui polimer astfel cum este formulată în prezentul regulament, cu condiția ca producătorul sau importatorul
să dețină documente justificative în acest sens, inclusiv dovada
faptului că substanța a fost introdusă pe piață, de către orice
producător sau importator, în perioada 18 septembrie 198131 octombrie 1993 inclusiv.

Substanță care
nu beneficiază de
un regim tranzitoriu

Substanță care trebuie înregistrată și care nu beneficiază de regimul
tranzitoriu prevăzut pentru substanțele care beneficiază de un astfel de
regim în temeiul Regulamentului REACH.

Substanță monoconstituent

Ca regulă generală, o substanță, definită de compoziția sa, în care un
constituent principal este prezent într-o concentrație de cel puțin 80 %
din greutate (g/g).

Substanță multiconstituent

Ca regulă generală, o substanță, definită de compoziția sa, în care mai
mulți constituenți principali sunt prezenți într-o concentrație
10 %
(g/g) și < 80 % din greutate (g/g).
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*

Definiție

Descriere

Substanță nemodificată chimic*

Substanță a cărei structură chimică rămâne neschimbată, chiar dacă a
fost supusă unui proces sau unui tratament chimic sau unui proces fizic
de transformare mineralogică, de exemplu de îndepărtare a impurităților.

Substanță notificată

Substanță pentru care a fost prezentată o notificare și care putea fi introdusă pe piață în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.

Substanță prezentă în natură*

Substanță prezentă în natură ca atare, neprelucrată sau prelucrată numai cu mijloace manuale, mecanice sau gravitaționale, prin dizolvare în
apă, prin flotație, prin extracție cu apă, prin distilare cu vapori sau prin
încălzire numai în scopul eliminării apei sau care sunt extrase din aer prin
orice mijloace.

Substanță*

Un element chimic și compușii acestuia în stare naturală sau obținuți prin
orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea
stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția
oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția.

Definiții în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul REACH.
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3. Cadrul pentru identificarea substanțelor în regulamentele REACH și CLP
Regulamentele REACH și CLP cuprind definiția unei substanțe, iar REACH enumeră parametrii de identificare a substanței (punctul 2 din anexa VI) care trebuie să fie incluși pentru
identificarea substanței în scopul înregistrării.
Prezentul capitol descrie definiția substanței în REACH și CLP (capitolul 3.1), oferă orientări
generice despre modul de utilizare a inventarului CE din cadrul anterior de reglementare a
substanțelor chimice (capitolul 3.2) și oferă mai multe informații generale despre cerințele
de identificare a unei substanțe, care sunt precizate în Regulamentul REACH (capitolul 3.3).

3.1. Definiția substanței
Definiția unei substanțe este prevăzută de REACH (la articolul 3 punctul 1) și de CLP (la articolul 2 punctul 7):

Prin „substanță” se înțelege un element chimic și compușii lui în stare naturală sau obținuți
prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și
orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi
separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția.

Definiția unei substanțe prevăzută de REACH și CLP este identică cu definiția unei substanțe
care a fost utilizată în cea de-a șaptea modificare a Directivei privind substanțele periculoase (Directiva 92/32/CEE de modificare a Directivei 67/548/CEE). În ambele cazuri, definiția depășește conceptul de compus chimic pur definit de o singură structură moleculară. Definiția substanței include diferiți constituenți, cum ar fi impuritățile.

3.2. Inventarul CE
Există trei inventare separate instituite de cadrul anterior de reglementare a substanțelor
chimice. Acestea sunt Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe
piață (EINECS), Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS) și lista ex-polimerilor (NLP).
Substanțele existente pe piața europeană în perioada 1 ianuarie 1971-18 septembrie 1981
sunt enumerate în Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață
(EINECS)5, 6, 7.
Acest inventar cuprinde aproximativ 100 000 de substanțe identificate printr-o denumire

5

6

7

EINECS se bazează pe European COre INventory (ECOIN) la care industria a putut raporta substanțe suplimentare (conform criteriilor de raportare a substanțelor pentru EINECS). ECOIN a fost alcătuit din combinarea diferitelor liste de substanțe chimice presupuse a se afla pe piața europeană (de exemplu, TSCA). EINECS a fost
publicat la 15 iunie 1990 și cuprinde peste 100 000 de substanțe. Pe măsură ce inventarul era utilizat, s-au
identificat mai multe erori (erori de tipar, de exemplu denumiri chimice, formule sau numere de registru CAS
incorecte). Prin urmare, la 1 martie 2002 s-a publicat o rectificare.
BESC (2005) Manual of Decisions for implementation of the sixth and seventh amendments to Directive
67/548/EEC (Directives 79/831/EEC and 92/32/EEC) [Manualul deciziilor de punere în aplicare a celei de-a șasea și a celei de-a șaptea modificări a Directivei 67/548/CEE (Directivele 79/831/CEE și 92/32/CEE)], versiune
publică. EUR 20519 EN. Versiunea actualizată din iunie 2005.
Geiss F, Del Bino G, Blech G, et al. (1992) The EINECS Inventory of existing chemical substances on the EC
market (Inventarul EINECS al substanțelor chimice existente pe piața CE). Tox Env Chem Vol. 37, p. 21-33.
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chimică (și o descriere pentru anumite tipuri de substanțe), un număr CAS și un număr alcătuit din șapte cifre, denumit numărul EINECS. Numerele EINECS încep întotdeauna cu cifrele 2 sau 3 (2xx-xxx-x; 3xx-xxx-xx). Substanțele raportate EINECS au trecut printr-o
etapă de verificare care justifică introducerea substanței în inventar.
Substanțele notificate și introduse pe piață după 18 septembrie 1981 sunt enumerate în
Lista europeană a substanțelor chimice notificate (ELINCS) 6. Acest inventar (această listă)
cuprinde toate substanțele notificate până la 31 mai 2008 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și cu modificările la aceasta. Aceste substanțe sunt așa-numitele „substanțe noi”, deoarece, până la 18 septembrie 1981, nu fuseseră introduse pe piața comunitară. După revizuirea efectuată de autoritățile competente din statele membre (ACSM), Comisia Europeană a alocat fiecărei substanțe un număr ELINCS. Spre deosebire de EINECS,
ELINCS nu include un număr CAS în intrările sale, ci numărul notificării alocat de către autoritățile competente din statele membre, denumirea comercială (dacă există), clasificarea și
denumirea IUPAC pentru substanțele clasificate. Numerele ELINCS sunt, de asemenea, numere alcătuite din șapte cifre care încep întotdeauna cu cifra 4 (4xx-xxx-x).
Polimerii nu au fost raportați către EINECS și au fost supuși unor norme speciale în temeiul
Directivei 67/548/CEE8 9. Termenul „polimer” a fost definit suplimentar în cea de-a șaptea
modificare a Directivei 67/548/CEE (Directiva 92/32/CEE). Ca urmare a punerii în aplicare a
acestei definiții, anumite substanțe care erau considerate polimeri în conformitate cu normele de raportare pentru EINECS nu au mai fost considerate astfel în temeiul celei de-a
șaptea modificări. Întrucât toate substanțele care nu sunt cuprinse în EINESC trebuiau să fie
notificate, teoretic, ar fi trebuit ca toți „ex-polimerii” (NLP) să fi fost notificați. Cu toate
acestea, Consiliul de Miniștri a specificat că acești ex-polimeri nu ar trebui să fie supuși retroactiv notificării. Comisiei i s-a solicitat să întocmească o listă a ex-polimerilor (lista NLP).
Substanțele care trebuiau să fie incluse în această listă erau cele care se aflaseră pe piața
UE între 18 septembrie 1981 (data intrării în vigoare a Directivei 79/831/CEE, a șasea modificare a Directivei 67/548/CEE) și 31 octombrie 1993 (data intrării în vigoare a Directivei
92/32/CEE, a șaptea modificare a Directivei 67/548/CEE) și care îndeplineau cerința de a fi
considerate polimeri în conformitate cu normele de raportare pentru EINECS, însă nu au mai
fost considerate polimeri în temeiul celei de a șaptea modificări. Lista NLP este o listă neexhaustivă. Substanțele din lista NLP sunt identificate printr-o denumire chimică, un număr
CAS și un număr alcătuit din șapte cifre intitulat număr NLP. Numărul NLP începe întotdeauna cu cifra 5 (5xx-xxx-x).
Împreună, aceste trei liste de substanțe – EINECS, ELINCS și lista NLP – reprezintă inventarul CE. Fiecare substanță din acest inventar are un număr CE alocat de către Comisia Europeană (a se vedea informațiile detaliate privind numărul CE incluse în anexa 2).
Se pot obține informații despre aceste substanțe prin intermediul site-ului Agenției Europene
pentru Produse Chimice (http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/ec-inventory),
care de asemenea administrează și publică un inventar al substanțelor înregistrate
(http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals/registered-substances).

8

9

BESC (2003) Notification of new chemical substances in accordance with Directive 67/548/EEC on the classification, packaging and labelling of dangerous substances. No Longer Polymer List. (Notificarea substanțelor chimice noi în conformitate cu Directiva 67/548/CEE privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase. Lista NLP). EUR 20853 EN.
Rasmussen K, Christ G și Davis JB (1998) Registration of polymers in accordance with Directive 67/548/EEC
(Înregistrarea polimerilor în conformitate cu Directiva 67/548/CEE). Tox Env Chem Vol. 67, p. 251-261.

20

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

3.2.1. Rolul inventarului CE la intrarea în vigoare a Regulamentului
REACH
Inventarul CE poate fi folosit ca instrument de către producători și importatori pentru a decide dacă o substanță beneficiază sau nu de un regim tranzitoriu. Astfel, inventarul CE îi va
ajuta pe producători și pe importatori să afle când va fi necesară înregistrarea unei substanțe și dacă este necesară o preînregistrare (întârziată) sau o solicitare de informații.
Regulamentul REACH stabilește diferite proceduri pentru înregistrarea și schimbul de date
privind substanțele „existente” („care beneficiază de un regim tranzitoriu”) (așa cum sunt
definite la articolul 3 punctul 20) și substanțele „noi” („care nu beneficiază de un regim
tranzitoriu”)10.
Dacă o substanță a fost notificată în prealabil în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și,
astfel, este inclusă în ELINCS, notificarea prezentată este considerată înregistrare în sensul
REACH (articolul 24). Se consideră că aceste substanțe au fost deja înregistrate de producătorul sau importatorul relevant care a efectuat notificarea și nu este necesar ca acest producător/importator să efectueze o înregistrare inițială. Cu toate acestea, producătorul/importatorul are obligația de a actualiza înregistrarea. Producătorii/importatorii suplimentari ai
unei substanțe incluse în ELINCS (nereglementată de notificarea anterioară/notificările anterioare) sunt responsabili pentru înregistrare (ca în cazul unei substanțe care nu beneficiază
de un regim tranzitoriu) și trebuie stabilit un schimb de date cu solicitantul anterior al înregistrării. Mai multe orientări referitoare la acest subiect se pot găsi în Ghidul pentru înregistrare disponibil pe site-ul ECHA la adresa http://guidance.echa.europa.eu/ro/guidance_en.htm.

3.2.2. Numerele de listă după intrarea în vigoare a Regulamentului
REACH
La configurarea sistemului REACH-IT, ECHA a considerat că este bine să aloce în mod automat un număr substanțelor din toate solicitările complete din punct de vedere tehnic (preînregistrări, PPORD, solicitări de informații, înregistrări, notificări de clasificare și etichetare
etc.), pentru care nu a fost specificat un număr CE (a se vedea criteriile de atribuire a numerelor de listă de mai jos). Acest lucru a facilitat din punct de vedere tehnic gestionarea,
continuarea procesării și identificarea substanțelor din aceste solicitări. Aceste așa-numite
„numere de listă” au un format numeric identic cu cel utilizat pentru numerele EINECS,
ELINCS și NPL, însă încep cu cifre diferite.
Spre deosebire de intrările EINECS, ELINCS și NLP, numerele de listă nu se bazează pe o
cerință juridică și nici nu au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, ele nu au aceeași semnificație ca numerele CE, ci au în comun doar formatul numeric.
Acestea au o relevanță exclusiv administrativă, și nu normativă. Cel mai important, marea
majoritate a numerelor de listă și identificarea substanței aferente acestora nu au fost verificate niciodată din punct de vedere al corectitudinii, al valabilității și al respectării convențiilor descrise în prezentul ghid.
Din acest motiv, inițial nu exista intenția de a face publice numerele de listă înainte de a fi
verificate de către ECHA. Cu toate acestea, întrucât din perioada de preînregistrare aproximativ 40 000 de substanțe au fost preînregistrate fără un număr CE, ECHA a decis să publice numerele de listă cu lista substanțelor preînregistrate pentru a facilita formarea de
SIEF-uri.
Trebuie subliniat faptul că este posibil ca aceleiași substanțe să i se aloce numere de listă

10
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diferite, dacă pentru această substanță se utilizează identificatori diferiți (de exemplu denumirea). Prin urmare, este de asemenea posibil ca un număr de listă să fie alocat unei substanțe EINECS, ELINCS sau NLP dacă într-o solicitare către ECHA via REACH-IT se utilizează
o denumire de substanță care diferă de cea din inventarul CE.
Aceste numere de listă încep întotdeauna cu cifrele 6, 7, 8 sau 9 (6xx-xxx-x; 7xx-xxx-x;
8xx-xxx-x; 9xx-xxx-x).
O substanță identificată în dosar/solicitare cu un număr CAS, care nu este legată de un număr CE sau de un alt număr de listă deja atribuit de ECHA, primește un număr de listă care
începe cu cifra 6 sau 8.
O substanță pentru care în dosar este indicată doar o denumire, care nu poate fi legată de o
denumire din inventarul CE sau de o denumire de listă, primește un număr de listă care începe cu cifra 9.
Numerele de listă care încep cu cifra 7 sunt alocate în timpul procesului de solicitare de informații (articolul 26 din REACH) după verificarea identificării substanței. Aceste intrări au o
identitate fiabilă și verificată a substanței.
Este important de reținut faptul că, pentru unele intrări EINECS, descrierea unei substanțe
este relativ cuprinzătoare și poate fi considerată ca acoperind mai multe identități ale substanței în conformitate cu articolul 3 punctul 1 din Regulamentul REACH. În aceste cazuri,
solicitantul potențial al înregistrării este invitat să descrie mai precis substanța în cauză (de
exemplu prin intermediul denumirii IUPAC sau al altor identificatori). Ca justificare a regimului tranzitoriu al substanței, solicitantul înregistrării trebuie să indice totuși cărei intrări
EINECS îi aparține substanța. În astfel de cazuri, Agenția Europeană pentru Produse Chimice va decide dacă este necesar sau nu să se aloce un număr de listă substanței în cauză.

3.3. Cerințe pentru identificarea substanțelor conform REACH și CLP
În conformitate cu Regulamentul REACH, atunci când este necesară o înregistrare, aceasta
trebuie să cuprindă informații despre identificarea substanței, așa cum se specifică la punctul 2 din anexa VI. Aceste informații trebuie să fie adecvate și suficiente pentru a permite
identificarea fiecărei substanțe. Dacă, din punct de vedere tehnic sau științific, nu este posibil sau necesar să se furnizeze informații despre unul sau mai mulți parametri de identificare
a substanței, trebuie prezentate clar motivele pentru acest lucru, așa cum se specifică la
nota 1 din anexa VI.
În mod similar, în conformitate cu Regulamentul CLP, atunci când este necesară o notificare
(articolul 40 din CLP), aceasta trebuie să cuprindă informații despre identificarea substanței,
așa cum se specifică la punctele 2.1-2.3.4 din anexa VI la Regulamentul REACH. Aceste informații trebuie să fie adecvate pentru a permite identificarea fiecărei substanțe. Dacă, din
punct de vedere tehnic sau științific, nu este posibil sau necesar să se furnizeze informații
despre unul sau mai mulți parametri de identificare a substanței, trebuie prezentate clar
motivele pentru acest lucru, așa cum se specifică la nota 1 din anexa VI.
O prezentare generală a parametrilor de identificare a substanței menționați în anexa VI la
Regulamentul REACH este oferită în Tabelul 3.
Tabelul 3: Parametri de identificare a substanței prevăzuți la punctul 2 din anexa
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VI la Regulamentul REACH
Parametri de identificare a substanței prevăzuți la punctul 2 din
anexa VI la Regulamentul REACH
2.

IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI
Informațiile oferite pentru fiecare substanță trebuie să fie suficiente pentru a permite identificarea fiecărei substanțe. Dacă nu este posibil din
punct de vedere tehnic sau dacă nu pare a fi necesar, din punct de vedere
științific, să se furnizeze informații despre unul sau mai multe dintre elementele de mai jos, trebuie menționate clar motivele pentru aceasta.

2.1

Denumirea sau alt mijloc de identificare a fiecărei substanțe

2.1.1

Denumirea/denumirile din nomenclatorul IUPAC sau altă denumire chimică internațională/alte denumiri chimice internaționale

2.1.2

Alte denumiri (denumirea uzuală, denumirea comercială, abrevierea)

2.1.3

Numărul EINECS sau ELINCS (dacă există și este relevant)

2.1.4

Denumirea CAS și numărul CAS (dacă există)

2.1.5

Alt cod de identificare (dacă există)

2.2

Informații despre formula moleculară și structurală a fiecărei substanțe

2.2.1

Formula moleculară și structurală (inclusiv notația SMILES, dacă există)

2.2.2

Informații privind activitatea optică și raportul tipic al (stereo-)izomerilor
(dacă există și sunt relevante)

2.2.3

Greutatea moleculară sau intervalul greutății moleculare

2.3.

Compoziția fiecărei substanței

2.3.1

Gradul de puritate (%)

2.3.2

Natura impurităților, inclusiv izomeri și produse secundare

2.3.3

Procentul de impurități principale (semnificative)

2.3.4

Natura și ordinea mărimii (...... ppm,...... %) a tuturor aditivilor (de
exemplu agenți stabilizatori sau inhibitori)

2.3.5

Datele spectrale (ultraviolet, infraroșu, rezonanță magnetică nucleară sau
spectru de masă)

2.3.6

Cromatografie de lichide de înaltă performanță, cromatografie de gaze

2.3.7

Descrierea metodelor analitice sau a trimiterilor bibliografice corespunzătoare pentru identificarea substanței și, după caz, pentru identificarea impurităților și a aditivilor. Aceste informații trebuie să fie suficiente pentru
a permite reproducerea metodelor.
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4. Orientări pentru identificarea și denumirea substanțelor
conform REACH și CLP
4.1. Introducere
Identificarea și denumirea diferitelor tipuri de substanțe nu se supun acelorași reguli. Din motive de ordin practic, prezentul ghid este structurat astfel încât, pentru fiecare tip de substanță,
utilizatorul să fie îndrumat direct către capitolul care conține orientările adecvate. În acest
scop, sunt prezentate în continuare unele explicații referitoare la diferitele tipuri de substanțe,
iar la final este prevăzută o diagramă pentru identificarea capitolului relevant.
Identificarea substanțelor trebuie să se bazeze cel puțin pe parametrii de identificare a unei
substanțe enumerați la punctul 2 din anexa VI la Regulamentul REACH (a se vedea Tabelul
3). Prin urmare, o substanță trebuie să fie identificată printr-o combinație a parametrilor corespunzători de identificare:


denumirea IUPAC și/sau alte denumiri și alți identificatori, de exemplu numărul CAS, numărul CE (punctul 2.1 din anexa VI);



informații privind formula moleculară și structurală (punctul 2.2 din anexa VI);



compoziția chimică (punctul 2.3 din anexa VI).

O substanță este identificată integral prin compoziția chimică, adică prin identitatea chimică și
prin conținutul fiecărui constituent al său. Deși o astfel de identificare directă se poate efectua
pentru majoritatea substanțelor, pentru anumite substanțe aceasta nu este posibilă sau adecvată în limitele domeniului de aplicare a Regulamentelor REACH și CLP. În aceste cazuri, sunt
necesare alte informații sau informații suplimentare de identificare a substanței.
Astfel, substanțele se pot împărți în două grupuri principale:
1.

„substanțe bine definite”: substanțe cu o compoziție calitativă și cantitativă definită care
pot fi identificate suficient pe baza parametrilor de identificare prevăzuți la punctul 2 din
anexa VI la Regulamentul REACH;

2.

„substanțe UVCB”: substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice. Aceste substanțe nu pot fi identificate suficient pe
baza parametrilor menționați mai sus.

Variabilitatea compoziției pentru substanțe bine definite este specificată de limita superioară și
limita inferioară a intervalului (intervalelor) de concentrații ale constituentului principal/constituenților principali. Pentru substanțele UVCB, variabilitatea este relativ mare și/sau greu previzibilă.
Se admite că vor exista cazuri-limită între substanțe bine definite (produse de reacție cu mai
mulți constituenți, fiecare încadrându-se într-un interval larg) și substanțe UVCB (produse de
reacție cu compoziție variabilă și greu previzibilă). Responsabilitatea identificării substanței în
cel mai adecvat mod îi revine solicitantului înregistrării.
Regulile de identificare și denumire diferă pentru „substanțele bine definite” cu un constituent
principal și „substanțele bine definite” cu mai mulți constituenți principali. De asemenea, și
pentru diferitele tipuri de substanțe denumite în general „UVCB” sunt descrise reguli diferite de
identificare și denumire.
În Tabelele 4 și 5 sunt enumerați identificatorii principali pentru mai multe exemple de diferite tipuri de substanțe. Aceste exemple sunt grupate astfel încât asemănările și deosebirile
pentru identificarea substanței să fie recunoscute cu ușurință.
Tabelele 4 și 5 nu reprezintă o listă completă a tuturor tipurilor posibile de substanțe. Această
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grupare a substanțelor în funcție de regulile de identificare și denumire nu ar trebui să fie considerată un sistem oficial de clasificare a substanțelor, ci un ajutor practic pentru aplicarea corespunzătoare a regulilor specifice și pentru identificarea orientărilor corespunzătoare din prezentul ghid.
Tabelul 4: Gruparea identificatorilor principali pentru exemple care reprezintă diverse tipuri de substanțe similare bine definite
Caracteristici
comune

Exemple sau elemente
reprezentative

Identificatori principali

Substanțe bine
definite de
compoziția chimică
[Capitolul 4.2.]

Substanțe mono-constituent, de ex.
- benzen (95 %)
- nichel (99 %)
[Capitolul 4.2.1]

Compoziția chimică: un singur constituent principal
≥ 80 %:
- identitatea chimică a constituentului principal (denumire chimică, număr CAS, număr CE etc.)
- concentrația tipică și limitele su-

perioară și inferioară
Substanțe multi-constituent,
de exemplu produse definite
de reacție, cum ar fi
masa de reacție a 2-clortoluenului, 3-clortoluenului și
4-clortoluenului (30 % fiecare)
[Capitolul 4.2.2]
Substanțe definite și de alte
elemente în afară de compoziția chimică, de ex.
grafitul și diamantul
[Capitolul 4.2.3]

Compoziția chimică: un amestec
(masă de reacție) de constituenți
principali, fiecare cu o concentrație
cuprinsă între ≥10 % și < 80 %:
- identitatea chimică a fiecărui con-

stituent principal

- concentrațiile tipice și limitele su-

perioară și inferioară pentru fiecare
constituent și pentru masa de reacCompoziția
ție ca atare chimică în calitate de
substanță mono- sau multi-constituent
ȘI
Alți parametri fizici sau de caracterizare: de ex., morfologia cristalină,
compoziția minerală (geologică) etc.
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Tabelul 5: Gruparea identificatorilor principali pentru exemple care reprezintă diverse tipuri de substanțe UVCB
Caracteristici comune
Substanțe
Materiale
UVCB
biologice
(substanțe cu (B)
compoziție
necunoscută
sau variabilă,
produse de
reacție
complexă sau
materiale
biologice)
[Capitolul 4.3]

Exemple sau elemente
reprezentative

Identificatori principali
Sursă

Proces

Alți identificatori

Extracte de materiale

biologice, de exemplu
parfumuri naturale, uleiuri 
naturale, vopsele și pigmenți
naturali

- Specii și familii

vegetale sau animale
- Parte din

plantă/animal

- Extracție

- Fracționare, concentrare,
izolare, purificare etc. 
- Derivare*



- Compoziție cunoscută sau
generică
- Amprente cromatografice și
alte amprente
- Trimitere la standarde
Index de culori

Macromolecule biologice
complexe, de exemplu
enzime, proteine, fragmente
de acid dezoxiribonucleic
(ADN) sau de acid ribonucleic
(ARN), hormoni, antibiotice

Produse de fermentare

antibiotice, biopolimeri,

amestecuri de enzime,
borhoturi (produse rezultate
din fermentarea zahărului)
etc.
Substanțe Amestecuri de reacție cu

chimice și compoziție greu previzibilă
minerale și/sau variabilă
cu

- Mediu de cultură
- Microorganismul
aplicat





- Fermentare
- Izolarea produselor
- Etape de purificare









- Index standard de enzime
- Cod genetic
- Configurație stereo
- Proprietăți fizice
- Funcție/activitate
- Structură
- Secvența schematică a
aminoacizilor



- Tipul produselor: de
exemplu antibiotice,
biopolimeri, proteine etc.
- Compoziție cunoscută



Materii prime



Tipul reacției chimice, de
exemplu esterificare,

alchilare, hidrogenare


- Compoziție cunoscută
- Amprente cromatografice și
alte amprente
- Trimitere la standarde
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compoziți

e
insuficient
definită,
complexă

sau
variabilă
(UVC)

- Fracții sau distilate, de

exemplu substanțe obținute
din petrol

- Argilă, de exemplu bentonit

- Gudroane

-

Uleiuri brute
Cărbune/turbă
Gaze minerale
Minerale

Concentrate sau topituri, de Minereuri
exemplu minerale metalice
sau reziduuri rezultate din
diverse procese de topire sau
metalurgice, cum ar fi zgurile

* Procesele subliniate indică sinteza unei molecule noi






-

Fracționare, distilare 
Conversia unei fracții 
Prelucrare fizică
Reziduuri








- Topire
- Tratament termic
- Diferite procese
metalurgice




- Intervale-limită
- Interval de lungime a
catenei
- Raportul aromatic/alifatic
- Compoziție cunoscută
- Index standard
- Compoziție cunoscută sau
generică
- Concentrația metalelor
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Prezentul capitol este structurat în subcapitole care conțin orientări specifice pentru identificarea diferitelor tipuri de substanțe. În Figura 1 este prevăzută o diagramă pentru capitolele relevante.
Diagrama de la Figura 1 se bazează pe criterii care sunt „norme empirice”. Solicitantul înregistrării este responsabil pentru selectarea celui mai adecvat capitol și pentru înregistrarea identității substanței în conformitate cu normele și criteriile relevante pentru acel tip de
substanță.
Regula de bază este ca substanțele să fie definite într-o măsură cât mai mare de compoziția
chimică și identificarea constituenților. Se utilizează alți identificatori numai dacă acest lucru
nu este fezabil din punct de vedere tehnic, așa cum se specifică pentru diferitele tipuri de
substanțe UVCB.
Dacă solicitantul înregistrării se abate de la normele și criteriile privind identificarea substanțelor prevăzute de acest ghid, el trebuie să justifice acest lucru. Identificarea substanței trebuie să fie transparentă, responsabilă și să asigure consecvența.
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Figura 1: Diagramă pentru capitolele și anexele ghidului cu orientările corespunzătoare pentru diferitele tipuri de substanțe

Da

Substanțe
mono-constituent
(capitolul 4.2.1)

Nu

Substanțe
multi-constituent
(capitolul 4.2.2)

Un constituent
≥80 %?

Da
Substanță care poate fi
definită doar de compoziția
chimică?

Compoziție chimică
definită integral?

Nu

Nu

Da
Poate fi definită de
compoziția chimică +
parametri fizici

Nu
Substanțe UVCB
(capitolul 4.3.1)

Substanțe UVCB
specifice
(capitolul 4.3.2)

Substanțe cu variații
în lungimea catenei de
carbon
(capitolul 4.3.2.1)

Substanțe obținute din
petrol sau din surse
similare petrolului
(capitolul 4.3.2.2.)

Enzime
(capitolul 4.3.2.3)

Orientări tehnice pe parametru de identificare a substanței

Da

Substanțe cu
compoziție chimică
definită și alți
identificatori principali
(capitolul 4.2.3)
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Trebuie să se furnizeze o descriere a metodelor analitice și/sau referințele bibliografice corespunzătoare pentru identificarea substanței și, după caz, pentru identificarea impurităților
și a aditivilor (punctele 2.3.5, 2.3.6 și 2.3.7 din anexa VI la REACH). Aceste informații trebuie să fie suficiente pentru a permite reproducerea metodelor. De asemenea, ar trebui să
se furnizeze rezultatele tipice ale aplicării tehnicilor analitice.

4.2. Substanțe cu compoziție bine definită
Substanțele cu compoziția chimică bine definită sunt denumite în funcție de constituentul
principal/constituenții principali. Pentru anumite tipuri de substanțe, doar compoziția chimică nu este suficientă pentru caracterizare. În aceste cazuri, la identificarea substanței trebuie să fie adăugați anumiți parametri fizici suplimentari în ceea ce privește structurile chimice.
Ca regulă generală, scopul ar trebui să fie acoperirea compoziției până la 100 %, iar fiecare
constituent necesită o specificație chimică completă, inclusiv informații structurale. Pentru
substanțele care sunt definite de compoziția lor chimică, se face o distincție între:


constituent principal: un constituent, în afară de aditivi sau impurități, al unei substanțe care reprezintă o parte semnificativă a substanței în cauză și, prin urmare, este
utilizat în denumirea substanței și în identificarea detaliată a acesteia;



impuritate: un constituent neintenționat prezent într-o substanță produsă. Poate proveni din materii prime sau poate fi rezultatul unei reacții secundare sau incomplete din
timpul procesului de producere. Deși prezente în substanța finală, impuritățile nu au
fost adăugate în mod intenționat;



aditiv: o substanță care a fost adăugată intenționat pentru stabilizarea substanței.

Toți constituenții (cu excepția aditivilor) care nu sunt constituenții principali ai unei substanțe mono-constituent sau ai unei substanțe multi-constituent sunt considerați impurități.
Deși în anumite sectoare există o practică generală a utilizării termenului „urme”, în prezentul ghid se utilizează doar termenul „impurități”.
Diferiții constituenți au cerințe de identificare diferite:


constituenții principali contribuie la denumirea substanței și fiecare constituent principal trebuie să fie descris integral de toți identificatorii relevanți;



impuritățile nu contribuie la denumirea substanței și trebuie să fie descrise doar prin
denumire, numărul CAS și numărul CE și/sau formula moleculară;



aditivii contribuie la compoziția substanței (dar nu și la denumire) și întotdeauna trebuie să fie identificați integral.

Se folosesc anumite convenții pentru a distinge între substanțele mono-constituent și cele
multi-constituent:


O substanță mono-constituent este o substanță în cazul căreia un constituent este
prezent într-o concentrație de cel puțin 80 % (g/g) și care conține impurități de până
la 20 % (g/g).

O substanță mono-constituent este denumită în conformitate cu singurul constituent principal.


O substanță multi-constituent este o substanță compusă din mai mulți constituenți
principali prezenți în concentrații cuprinse între ≥ 10 % și < 80 % (g/g).

O substanță multi-constituent este denumită masă de reacție a doi sau mai mulți constituenți principali.
Normele menționate mai sus au valoare de orientări. Se acceptă abateri dacă există o justificare solidă.
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În mod normal, impuritățile prezente într-o concentrație de  1 % trebuie să fie definite. Cu
toate acestea, impuritățile care sunt relevante pentru clasificarea și/sau evaluarea PBT 11 trebuie definite întotdeauna, indiferent de concentrația lor. Ca regulă generală, informațiile
despre compoziție trebuie să fie finalizate în procent de 100 %.
În sensul Regulamentului REACH și al Regulamentului CLP, precum și al prezentului ghid,
aditivii sunt agenți necesari pentru menținerea stabilității unei substanțe. Astfel, aditivii reprezintă un constituent esențial al substanței și sunt luați în considerare atunci când se face
bilanțul masei. Cu toate acestea, în afara definiției din REACH și din prezentul ghid, termenul „aditiv” se utilizează, de asemenea, pentru substanțele adăugate în mod intenționat cu
alte funcții, de exemplu ca agenți de reglare a pH-ului sau ca agenți de colorare. Aceste
substanțe adăugate în mod intenționat nu fac parte din substanța în sine și, prin urmare, nu
sunt luate în considerare atunci când se face bilanțul masei.
Amestecurile, astfel cum sunt definite în Regulamentele REACH și CLP, sunt amestecuri intenționate de substanțe și, prin urmare, nu trebuie considerate drept substanțe multi-constituent.
Orientările specifice privind substanțele mono-constituent pot fi găsite în capitolul 4.2.1, iar
cele privind substanțele multi-constituent – în capitolul 4.2.2. Pentru substanțele care necesită informații suplimentare (de exemplu anumite minerale), se pot găsi instrucțiuni în capitolul 4.2.3.

4.2.1. Substanțe mono-constituent
O substanță mono-constituent este o substanță, definită de compoziția sa cantitativă, în
care un constituent principal este prezent într-o concentrație de cel puțin 80 % (g/g).
Convenția de denumire
O substanță mono-constituent este denumită în funcție de constituentul principal. În principiu, denumirea ar trebui să fie exprimată în limba engleză, în conformitate cu normele prevăzute în nomenclatorul IUPAC (a se vedea anexa 1). Se pot acorda suplimentar și alte denumiri acceptate la nivel internațional.
Identificatori
O substanță mono-constituent este identificată prin denumirea chimică și prin alți identificatori (inclusiv formula moleculară și structurală) ai constituentului principal, precum și prin
identitatea chimică a impurităților și/sau a aditivilor și concentrația tipică/concentrațiile tipice și intervalul (intervalele) de concentrații ale acestora, conform datelor spectrometrice și
analitice.
Exemplu
Constituent principal

Conținut
(%)

Impuritate

Conținut
(%)

Identitatea substanței

m-xilen

91

o-xilen

5

m-xilen

o-xilen

87

m-xilen

10

o-xilen

În mod normal, constituentul principal este prezent într-o concentrație > 80 % și trebuie să
fie descris integral de toți parametrii menționați mai sus. Impuritățile prezente într-o concentrație > 1 % trebuie descrise de cel puțin unul dintre următorii identificatori: denumirea

11

Mai multe informații despre evaluarea PBT și despre criteriile relevante pot fi găsite în Ghidul pentru cerințele
de informații și evaluarea securității chimice, capitolul R11: Evaluarea PBT.
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chimică (denumirea IUPAC și/sau CAS), numărul CAS și numărul CE și/sau formula moleculară. Impuritățile care sunt relevante pentru clasificare și/sau pentru evaluarea PBT 12 trebuie
să fie definite întotdeauna de aceiași identificatori, indiferent de concentrația lor.
Pentru aplicarea corectă a regulii de 80 %, substanțele adăugate în mod intenționat, precum agenții de reglare a pH-ului sau agenții coloranți, nu trebuie incluse în bilanțul masei.

„Regula de 80 %” se aplică pentru notificarea substanțelor noi (Directiva 67/548/CEE).
Aceasta poate fi considerată „normă empirică”. Totuși, o abatere de la regula de 80 % trebuie să fie justificată. Exemple posibile pentru o abatere justificată sunt:


dacă constituentul principal este prezent într-o concentrație < 80 %, dar se poate demonstra că substanța are proprietăți fizico-chimice similare și același profil de pericol
ca alte substanțe mono-constituent cu aceeași identitate care respectă regula de
80 %.



intervalul de concentrații pentru constituentul principal și pentru impurități se suprapune peste criteriul de 80 %, iar constituentul principal este prezent doar ocazional
într-o concentrație ≤ 80 %.

Exemple
Subst.

Constituent
principal

Conținut
superior
(%)

Conținut tipic
(%)

Conținut inferior
(%)

Impuritate

Conținut
superior
(%)

Conținut tipic
(%)

Conținut inferior
(%)

Identitatea
substanței

1

o-xilen

90

85

65

m-xilen

35

15

10

o-xilen

2

o-xilen
m-xilen

90
35

85
15

65
10

p-xilen

5

4

1

o-xilen

Având în vedere intervalele de concentrații ale constituenților principali și ale impurităților, substanțele 1 și 2 pot fi considerate substanțe multi-constituent alcătuite din doi constituenți principali, o-xilenul și m-xilenul, sau pot fi considerate
substanțe mono-constituent. Într-un astfel de caz, se ia decizia ca ambele să fie considerate substanțe mono-constituent,
iar acest lucru este determinat de faptul că o-xilenul este de obicei prezent într-o concentrație > 80 %.

Informații analitice
Sunt necesare date spectrale suficiente pentru a confirma structura unei substanțe
mono-constituent. Este posibil ca mai multe metode spectrometrice să fie adecvate, în special spectrometria de absorbție UV/Vis, spectrometria în infraroșu (IR), spectrometria de rezonanță magnetică nucleară (RMN) și spectrometria de masă (MS). Pentru substanțele
anorganice, este posibil să fie mai adecvate difracția cu raze X (XRD), fluorescența de raze
X (XRF) sau spectrometria de absorbție atomică (AAS).
Pentru a confirma compoziția substanței sunt necesare metode cromatografice, cum ar fi
cromatografia în fază gazoasă (GC) sau cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC).
După caz, se pot utiliza și alte tehnici valabile de separare a constituenților.
Metodele analitice și spectrometrice sunt modificate permanent. În consecință, este responsabilitatea solicitantului înregistrării să prezinte date spectrale și analitice adecvate.

12

Mai multe informații despre evaluarea PBT și despre criteriile relevante pot fi găsite în Ghidul pentru cerințele
de informații și evaluarea securității chimice, capitolul R11: Evaluarea PBT.
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4.2.2. Substanțe multi-constituent
O substanță multi-constituent este o substanță definită de compoziția cantitativă, în cazul
căreia mai mulți constituenți sunt prezenți la o concentrație cuprinsă între ≥ 10 % (g/g) și
< 80 %(g/g). O substanță multi-constituent este rezultatul unui proces de producție13.
Regulamentul REACH prevede înregistrarea fiecărei substanțe produse. Dacă se produce o
substanță multi-constituent, aceasta trebuie înregistrată14 15. Stabilirea măsurii în care diferitele etape ale producerii substanței sunt reglementate de definiția „producției” este o decizie care se ia de la caz la caz. Toate substanțele reglementate anterior de EINECS (de
exemplu, substanțele multi-constituent erau reglementate dacă toți constituenții individuali
erau enumerați în EINECS) se califică drept substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu. Nu este necesară testarea substanței în sine dacă profilul de pericol al acesteia poate fi
descris suficient de informațiile referitoare la fiecare dintre constituenți.
Convenția de denumire
O substanță multi-constituent este denumită drept masă de reacție a constituenților principali ai substanței în sine, și nu a materiilor prime necesare pentru a produce substanța.
„masa de reacție a [denumirile constituenților principali]”. Se recomandă ca denumirile constituenților să fie prezentate în ordine alfabetică și separate prin conjuncția „și”. Doar constituenții principali prezenți în mod obișnuit într-o concentrație ≥ 10 % contribuie la denumire. În principiu, denumirile ar trebui exprimate în limba engleză, în conformitate cu normele prevăzute în nomenclatorul IUPAC. Se pot acorda suplimentar și alte denumiri acceptate la nivel internațional.
Identificatori
O substanță multi-constituent este identificată prin denumirea chimică și prin identificatorii
substanței în sine, precum și prin compoziția chimică cantitativă și calitativă (identitate chimică, inclusiv formula moleculară și structurală) a constituenților, și este demonstrată prin
informații analitice.
Exemplu
Constituenți
principali
m-xilen
o-xilen

Conținut
(%)
50
45

Impuritate
p-xilen

Conținut (%)
5

Identitatea substanței
Masa de reacție a m-xilenului și o-xilenului

Pentru substanțele multi-constituent, compoziția chimică este cunoscută și mai mulți constituenți principali sunt relevanți pentru identificarea substanței. În plus, compoziția chimică a
substanței este previzibilă, la fel ca valorile și intervalele caracteristice. Constituenții principali trebuie să fie descriși integral de toți parametrii relevanți. Suma concentrațiilor tipice
pentru constituenții principali (≥ 10 %) și impurități (< 10 %) trebuie să fie 100 %.
Pentru aplicarea corectă a regulii de 10 % și de 80 %, substanțele adăugate intenționat, de
exemplu agenții de reglare a pH-ului sau agenții coloranți, nu trebuie incluse în bilanțul masei.

13
14
15

Diferența dintre un amestec și o substanță multi-constituent este că amestecul se obține din amestecul a două
sau mai multe substanțe fără reacție chimică. Substanța multi-constituent este rezultatul unei reacții chimice.
Mai multe substanțe sunt exceptate de la înregistrare în temeiul Regulamentului REACH (de exemplu substanțele enumerate în anexa IV).
Această abordare nu se aplică mai multor substanțe specifice, cum ar fi mineralele (a se vedea capitolul 7.5
pentru mai multe detalii).
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Impuritățile prezente într-o concentrație  1 % ar trebui descrise de cel puțin unul dintre
următorii identificatori: denumirea chimică, numărul CAS și numărul CE și/sau formula moleculară. Impuritățile care sunt relevante pentru clasificare și/sau pentru evaluarea PBT trebuie să fie definite întotdeauna de aceiași identificatori, indiferent de concentrația lor.
Exemplu
Constituent
principal

Conținut superior
(%)

Conținut tipic (%)

Conținut Impuritate
inferior
(%)

Conținut superior
(%)

ConțiConținut tipic nut in(%)
ferior
(%)

Identitatea
substanței

anilină

90

75

65

5

4

naftalină

35

20

10

Masa de reacție a
anilinei și naftalinei

fenantren

1

În conformitate cu regulile prezentate în ghidul de față, această substanță este o substanță
multi-constituent. Deși intervalul de concentrație a unui constituent este > 80 %, acest lucru se întâmplă doar ocazional, iar compoziția tipică este < 80 %.
Ocazional, este avantajos ca o substanță să fie considerată drept substanță multi-constituent, chiar și atunci când un constituent este prezent într-o concentrație ≥ 80 %. De exemplu, o substanță conține doi constituenți, unul într-o concentrație de 85 % și altul într-o
concentrație de 10 %, echilibrul fiind reprezentat de impurități. Ambii constituenți contribuie
la efectul tehnic dorit al substanței și sunt esențiali în această privință. În acest caz, în ciuda
faptului că un constituent este prezent într-o concentrație > 80 %, substanța poate fi descrisă ca fiind o substanță alcătuită din doi constituenți.
Informații analitice
În cazurile în care datele spectrale oferă informații despre compoziția substanței multi-constituent, aceste informații ar trebui furnizate. Este posibil ca mai multe metode spectrometrice să fie adecvate, în special spectrometria de absorbție UV/Vis, spectrometria în infraroșu (IR), spectrometria de rezonanță magnetică nucleară (RMN) și spectrometria de masă
(MS). Pentru substanțele anorganice, este posibil să fie mai adecvate difracția cu raze X
(XRD), fluorescența de raze X (XRF) sau spectroscopia de absorbție atomică (AAS).
Pentru a confirma compoziția substanței sunt necesare metode cromatografice, cum ar fi
cromatografia în fază gazoasă (GC) și cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC).
După caz, se pot utiliza și alte tehnici valabile de separare a constituenților.
Metodele analitice și spectrometrice sunt modificate permanent. În consecință, este responsabilitatea solicitantului înregistrării să prezinte date spectrale și analitice adecvate.
Înregistrarea fiecărui constituent al unei substanțe multi-constituent
În general, înregistrarea identității substanțelor în vederea (pre)înregistrării trebuie să respecte abordarea specifică substanțelor multi-constituent (adică înregistrarea substanței
multi-constituent). Ca abatere de la această abordare, se poate înregistra fiecare constituent dacă există justificare. Posibilitatea de abatere de la cazul standard de identificare (și,
eventual, de înregistrare) a substanțelor pe baza constituenților lor există atunci când:


nu există o reducere a cerințelor de informații;



există suficiente date pentru a justifica înregistrarea fiecărui constituent – adică în
mod normal abordarea nu ar trebui să determine efectuarea de teste suplimentare (pe
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animale vertebrate) în comparație cu abordarea standard;


înregistrarea fiecărui constituent duce la o situație mai eficientă (adică la evitarea numeroaselor înregistrări de substanțe care sunt compuse din aceiași constituenți);



sunt oferite informații privind compoziția fiecărei mase de reacție.

Nu trebuie să se facă abuz de flexibilitatea oferită în scopul evitării cerințelor de date. De
exemplu, în cazul unei cantități de 1 200 de tone pe an (tpa) de substanță multi-constituent
„(C+D)”, cu o compoziție de 50 % C și 50 % D, această abordare ar conduce la două înregistrări conținând următoarele informații:
Substanța C


Cantitate 600 t



De respectat cerințele privind datele pentru o cantitate > 1 000 de tone (anexa X)

Substanța D


Cantitate 600 t



De respectat cerințele privind datele pentru o cantitate > 1 000 de tone (anexa X)

Această abordare trebuie să fie combinată cu cerința prevăzută de REACH de reunire a volumelor aceleiași substanțe pe entitate juridică. Propunerea este de a stabili cerințele de date
după cum urmează:


să se adune toate volumele fiecărui constituent (în funcție de cantitățile din substanță);



să se raporteze la cel mai mare volum al unei substanțe care conține constituentul
respectiv.

Cerințele de informații ar trebui să fie stabilite pe baza celui mai mare rezultat. Pentru raportarea cantităților, ar trebui luat în considerare rezultatul însumării cantității pentru fiecare constituent în parte. În continuare sunt prezentate exemple simplificate pentru a ilustra
punerea în practică a acestei abordări:
Exemplul 1
Substanța multi-constituent „C+D+E” este rezultatul unui proces în cadrul unei entități juridice, din care rezultă diferite substanțe:


Substanța 1: 50 % C, 25 % D și 25 % E, 1 100 tpa



Substanța 2: 50 % C și 50 % D, 500 tpa

Și în acest caz, produsul de reacție reprezintă punctul de plecare: cele două substanțe ar
trebui înregistrate ca substanțe multi-constituent. Dacă se respectă abordarea înregistrării
fiecărui constituent16, se aplică următoarele:
Raportarea substanței D ar însemna în acest caz:


cantitate: (25 % * 1 100) + (50 % * 500) = 525 tpa

Stabilirea cerințelor de informații se bazează pe cea mai strictă cerință. În acest caz:
> 1 000 tpa, întrucât cantitatea totală a substanței multi-constituent „C+D+E” este mai
mare de 1 000 tpa.
Observație: în acest exemplu, substanțele C și E ar trebui înregistrate în consecință.

16

Exemplul urmărește doar să ilustreze stabilirea cerințelor de informații și raportarea volumelor. Nu vizează caracterul (ne)justificat al abordării în acest caz.
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Exemplul 2
Substanța multi-constituent „G+H+I” este rezultatul unui proces în cadrul unei entități juridice, din care rezultă diferite substanțe:


Substanța 3: 65 % G, 15 % H și 20 % I, 90 tpa



Substanța 4: 60 % G și 40 % H, 90 tpa

Raportarea substanței G:


cantitate: (65 % * 90) + (60 % * 90) = 112,5 tpa

Stabilirea cerințelor de informații se bazează pe cea mai strictă cerință. În acest caz:
> 100 tpa, întrucât cantitatea totală a constituentului G este mai mare de 100 tpa.
Observație: în acest exemplu, substanțele H și I trebuie înregistrate în consecință.
Pe lângă stabilirea cerințelor menționate de informații, un alt considerent este numărul noilor studii (pe animale vertebrate) care trebuie efectuate. Înainte de a decide cu privire la o
strategie, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să analizeze dacă există studii suficiente (pe animale vertebrate) și dacă flexibilitatea propusă va duce la un număr mai mare
sau mai mic de teste noi (pe animale vertebrate). Ar trebui abordată strategia care evită
efectuarea altor teste (pe animale vertebrate).
Dacă există îndoieli, modalitatea standard de înregistrare a identității unei substanțe în scopul înregistrării trebuie să fie întotdeauna identificarea substanței produse.

4.2.3. Substanțe cu compoziție chimică definită și alți identificatori
principali
Anumite substanțe (de exemplu mineralele anorganice) care pot fi identificate prin compoziția lor chimică trebuie descrise suplimentar de alți identificatori pentru a obține propria identificare a substanței. Aceste substanțe pot fi substanțe mono-constituent sau substanțe
multi-constituent, dar, în plus față de parametrii de identificare a unei substanțe descriși în
capitolele anterioare, au nevoie de alți identificatori principali pentru a înregistra fără echivoc identitatea substanței.

Exemple
Anumite minerale nemetalice (provenite din surse naturale sau artificiale) cu structuri
unice au nevoie, de asemenea, de morfologia și de compoziția minerală pentru identificarea fără echivoc a substanței. Un exemplu în acest sens este caolinul (CAS 1332-58-7),
compus din caolinit, silicat alumino-potasic, feldspat și cuarț.

Evoluțiile actuale ale nanotehnologiei și o bună înțelegere a efectelor periculoase ar putea
genera nevoia de informații suplimentare privind dimensiunea substanțelor în viitor. Stadiul
actual de dezvoltare nu este suficient pentru a include orientări privind identificarea substanțelor în formă nano în acest ghid.
Convenția de denumire
În principal, trebuie să se respecte aceeași convenție de denumire ca în cazul substanțelor
mono-constituent (a se vedea capitolul 4.2.1) sau multi-constituent (a se vedea capitolul
4.2.2).
În cazul mineralelor anorganice, denumirile mineralogice pot fi utilizate pentru constituenți.
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De exemplu, apatitul este o substanță multi-constituent compusă dintr-o grupă de minerale
de fosfat, numite în mod uzual hidroxilapatit, fluorapatit și clorapatit, a căror denumire vine
de la concentrațiile ridicate de ioni de hidroxil (HO-), de fluor (F-) sau, respectiv, de clor (Cl -)
din cristal. Formula amestecului celor mai comune trei specii este Ca 5(PO4)3(OH, F, Cl). Un
alt exemplu este aragonitul, una din structurile cristaline speciale de carbonat de calciu.
Identificatori
Aceste substanțe sunt identificate și denumite conform regulilor aplicabile substanțelor
mono-constituent (a se vedea capitolul 4.2.1) sau multi-constituent (a se vedea capitolul 4.2.2). Ceilalți parametri principali specifici de identificare urmează să fie adăugați în
funcție de substanță. Alte exemple de identificatori principali pot fi: compoziția primară cu
date spectrale, structura cristalină indicată de difracția cu raze X (XRD), valorile de vârf ale
absorbției cu infraroșii, indicele de gonflare, capacitatea de schimb cationic sau alte proprietăți fizice și chimice.
În cazul mineralelor, este important să se combine rezultatele compoziției primare cu datele
spectrale în vederea identificării compoziției mineralogice și structurii cristaline. Acestea
sunt confirmate ulterior de astfel de proprietăți fizico-chimice precum structura cristalină
(indicată de difracția cu raze X), forma, duritatea, capacitatea de gonflare, densitatea și/sau
suprafața.
Se pot oferi exemple de identificatori principali suplimentari pentru anumite minerale, întrucât mineralele au proprietăți fizico-chimice care permit identificarea lor integrală, de exemplu duritatea foarte mică a talcului, capacitatea de gonflare a bentonitului, formele diatomitului, densitatea foarte mare a baritinei și suprafața (adsorbția de azot).
Informații analitice
Este recomandabil să se prezinte aceleași informații analitice ca și pentru substanțele monoconstituent (a se vedea capitolul 4.2.1) sau multi-constituent (a se vedea capitolul 4.2.2).
În cazul substanțelor pentru a căror identificare nu sunt suficiente datele spectrale și cromatogramele GC sau HPLC, este necesar să se prezinte informațiile care rezultă din alte tehnici
de analiză, de exemplu difracția cu raze X pentru minerale, analiza elementară etc. Criteriul
este acela că, în vederea confirmării structurii substanței, trebuie să se prezinte suficiente
informații.

4.3. Substanțe UVCB
Substanțele cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice17, 18, 19, denumite și substanțe UVCB, nu pot fi identificate în mod suficient
pe baza compoziției lor chimice, deoarece:

17

18

19

Rasmussen K, Pettauer D, Vollmer G et al. (1999) Compilation of EINECS: Descriptions and definitions used for
UVCB substances (Compilație EINECS: Descrierile și definițiile utilizate pentru substanțele UVCB). Tox Env
Chem Vol. 69, p. 403-416.
US EPA (2005-B) Toxic Substances Control Act Inventory Registration for Combinations of two or more substances: complex reaction products (Înregistrarea în inventar a actului privind controlul substanțelor toxice
pentru combinații de două sau mai multe substanțe: produse de reacție complexă).
US EPA (2005-D) Toxic Substances Control Act Inventory Registration for Chemical Substances of Unknown or
Variable Composition, Complex Reaction Products and Biological Materials: UVCB Substances (Înregistrarea în
inventar a actului privind controlul substanțelor toxice pentru substanțele chimice cu compoziție necunoscută
sau variabilă, produse de reacție complexă și materiale biologice: substanțele UVCB).
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numărul constituenților este relativ mare; și/sau



compoziția este, într-o măsură semnificativă, necunoscută; și/sau



variabilitatea compoziției este relativ mare sau greu previzibilă.

În consecință, în plus față de informațiile cunoscute referitoare la compoziția lor chimică,
pentru identificarea substanțelor UVCB este nevoie de alte tipuri de informații.
Din Tabelul 5 se poate deduce că identificatorii principali pentru diferitele tipuri de substanțe UVCB au legătură cu sursa substanței și cu procesul utilizat sau aparțin unui grup de
„alți identificatori principali” (de exemplu „amprentele cromatografice sau alte amprente”).
Numărul și tipul identificatorilor menționați în Tabelul 5 reprezintă o ilustrare a variabilității
tipurilor și nu trebuie să fie considerate o descriere exhaustivă. În cazul în care, de exemplu, se cunoaște compoziția chimică a unui produs de reacție complexă sau a unei substanțe
de origine biologică, această substanță trebuie să fie identificată fie ca substanță mono-constituent, fie ca substanță multi-constituent, după caz. Definirea unei substanțe ca substanță
UVCB atrage după sine probabilitatea ca orice modificare semnificativă a sursei sau procesului să ducă la o substanță diferită care trebuie înregistrată din nou. Dacă un amestec de
reacție este identificat drept „substanță multi-constituent”, substanța poate fi derivată dintro sursă diferită și/sau prin procese diferite, atâta timp cât compoziția substanței finale se
menține în intervalul specificat. Prin urmare, nu ar fi necesară o nouă înregistrare.
În capitolul 4.3.1 se pot găsi orientări generice privind substanțele UVCB, iar în capitolul
4.3.2 se pot găsi orientări privind substanțele cu variații ale lungimii catenei de carbon, substanțele obținute din petrol sau din surse similare petrolului și enzime, ca tipuri specifice de
substanțe UVCB.

4.3.1. Orientări generale cu privire la substanțele UVCB
Acest capitol oferă orientări generice cu privire la modul de utilizare a anumitor identificatori
principali, în afară de parametrii de identificare a substanțelor prevăzuți la punctul 2 din
anexa VI la Regulamentul REACH, în vederea identificării substanțelor UVCB.
Informații privind compoziția chimică
În cazul substanțelor UVCB, există fie posibilitatea ca acestea să nu poată fi descrise doar
prin denumirea IUPAC a constituenților, întrucât nu toți constituenții pot fi identificați, fie
posibilitatea ca ele să poată fi descrise la nivel general, dar fără elemente specifice din cauza variabilității compoziției exacte. Din cauza nediferențierii între constituenți și impurități,
termenii „constituenți principali” și „impurități” nu trebuie considerați relevanți pentru substanțele UVCB.
În orice caz, compoziția chimică și identitatea constituenților trebuie indicate, în măsura în
care sunt cunoscute. Descrierea compoziției poate fi adesea formulată într-un mod mai generic, de exemplu „acizii grași liniari C8-C16” sau „exotilați de alcool cu alcooli C10-C14 și
unități de exotilat 4-10”. În plus, informațiile privind compoziția chimică pot fi prezentate pe
baza unor eșantioane sau standarde de referință bine cunoscute; în multe cazuri, se pot utiliza suplimentar indexurile și codurile existente. Alte informații generice privind compoziția
pot consta în așa-numitele „amprente”, de exemplu imaginile cromatografice sau spectrale
care afișează un tipar caracteristic de distribuție a valorilor de vârf.
În cazul unei substanțe UVCB, toți constituenții cunoscuți și toți constituenții prezenți în concentrații ≥ 10 % trebuie descriși prin cel puțin o denumire IUPAC în limba engleză și, de
preferință, printr-un număr CAS. De asemenea, ar trebui să fie prezentate concentrațiile tipice și intervalele de concentrații ale constituenților cunoscuți. Constituenții relevanți pentru
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clasificarea și/sau evaluarea PBT20 a substanței trebuie să fie definiți întotdeauna prin aceiași identificatori, indiferent de concentrația lor.
Constituenții necunoscuți ar trebui să fie identificați, pe cât posibil, printr-o descriere generică a naturii lor chimice. Aditivii trebuie să fie prezentați integral, într-un mod similar celui
descris pentru substanțele bine definite.
Principalii parametri de identificare - denumire, sursă și proces
Întrucât pentru identificarea substanței nu este suficientă doar compoziția chimică, în general substanța trebuie să fie identificată prin denumire, origine sau sursă și prin măsurile cele
mai relevante luate în timpul procesării. Și alte proprietăți ale substanțelor pot fi identificatori importanți, fie în calitate de identificatori generici pertinenți (de exemplu punctul de fierbere), fie în calitate de identificatori esențiali pentru grupe specifice de substanțe (de
exemplu activitatea catalitică pentru enzime).
1.

Convenția de denumire

În general, denumirea unei substanțe UVCB reprezintă o combinație între sursă și proces,
având formatul general: mai întâi sursa, apoi procesul (procesele).


O substanță derivată din surse biologice este identificată prin denumirea speciei.



O substanță derivată din surse nebiologice este identificată prin denumirea materiilor
prime.



Procesele sunt identificate prin tipul de reacție chimică, în cazul în care este vorba de
o sinteză de molecule noi, sau prin tipul de etapă de rafinare, de exemplu extracția,
fracționarea, concentrarea, sau ca reziduuri.

Exemple
Număr CE

Denumire CE

296-358-2

Lavandă, Lavandula hybrida, ext., acetilat

307-507-9

Lavandă, Lavandula latifolia, ext., sulfurizată, sare de paladiu

În cazul produselor de reacție, în inventarul CE au fost utilizate formate diferite; de exemplu:
 EINECS: materie primă principală, produs (produse) de reacție al (ai) altei (altor) materii prime
 ELINCS: produs (produse) de reacție al (ai) unei (unor) materii prime

Exemple
Număr CE

Denumire CE

232-341-8

Acid nitric, produse de reacție cu hidroclorura de 4-metil 1,3-

20

Mai multe informații despre evaluarea PBT și despre criteriile relevante pot fi găsite în Ghidul pentru cerințele
de informații și evaluarea securității chimice, capitolul R11: Evaluarea PBT.
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benzendiamină
263-151-3

Acizi grași, ulei de cocos, produse de reacție cu dietilenetriamină

400-160-5

Produse de reacție ale acizilor grași din ulei de tal, dietanolamină
și acid boric

428-190-4

Produs de reacție al 2,4-diamino-6-[2-(2-metil-1H-imidazol-1il)etil]-1,3,5-triazină și acid cianuric

În acest ghid, formatul generic al denumirii produselor de reacție este „produs de reacție al
[denumirile materiilor prime]”. În principiu, denumirile ar trebui să fie exprimate în limba
engleză, în conformitate cu normele prevăzute în nomenclatorul IUPAC. Se pot acorda suplimentar și alte denumiri acceptate la nivel internațional. Se recomandă să se substituie cuvântul „reacție” din denumire cu tipul specific de reacție descris într-un mod generic, de
exemplu esterificare sau formarea de sare etc. (a se vedea orientările de mai jos din cele
patru subclase de substanțe UVCB specifice).
2.

Sursa

Sursele pot fi împărțite în două grupuri:
2.1. Surse de natură biologică
Substanțele de origine biologică trebuie să fie definite prin gen, specie și familie; de exemplu, Pinus cembra, Pinaceae înseamnă: Pinus (gen), cembra (specie), Pinaceae (familie);
precum și prin tulpina sau tipul genetic, dacă sunt relevante. Dacă este necesar, trebuie
menționate, de asemenea, țesutul sau partea organismului utilizată pentru extragerea substanței, de exemplu măduva osoasă, pancreasul, sau trebuie menționate tulpina, semințele
sau rădăcinile.

Exemple
Număr CE
283-294-5

Denumire CE
Saccharomyces cerevisiae, ext.
Descriere CE
Extracte și derivatele lor modificate fizic, cum ar fi tincturi, concrete, absolute, uleiuri eterice, oleorășini, terpene, fracții libere de
terpene, distilate, reziduuri etc., obținute din Saccharomyces cerevisiae, Saccharomycelaceae.

296-350-9

Arnica mexicana, ext.
Descriere CE
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Extracte și derivatele lor modificate fizic, cum ar fi tincturi, concrete, absolute, uleiuri eterice, oleorășini, terpene, fracții libere de
terpene, distilate, reziduuri etc., obținute din Arnica mexicana,
Compositae.

2.2. Surse minerale sau chimice
În cazul produselor de reacție ale reacțiilor chimice, materiile prime trebuie să fie specificate
cu denumirea IUPAC în limba engleză. Sursele minerale trebuie descrise în termeni generici,
de exemplu minereuri de fosfat, bauxită, caolin, gaz mineral, cărbune, turbă.
3.

Procesul

Procesele sunt identificate prin tipul de reacție chimică, dacă este vorba de sinteză de molecule noi, sau prin tipul etapei de rafinare, de exemplu extracție, fracționare, concentrare,
sau ca reziduuri ale rafinării.
Pentru anumite substanțe, de exemplu derivatele chimice, procesul trebuie descris ca o
combinație între rafinare și sinteză.
3.1

Sinteza

O anumită reacție chimică sau biochimică apare între materiile prime, având ca rezultat o
substanță. De exemplu, reacția Grignard, sulfonarea, divizarea enzimatică prin protează sau
lipază etc. Multe reacții de derivare aparțin, de asemenea, acestui tip.
În cazul substanțelor nou sintetizate, a căror compoziție chimică nu poate fi specificată, materiile prime reprezintă identificatorul principal, împreună cu o descriere a reacției, adică tipul reacției chimice. Tipul reacției chimice este orientativ pentru moleculele a căror prezență
în substanță este anticipată. Există mai multe tipuri de reacție chimică finală: hidroliză, esterificare, alchilare, clorurare etc. Întrucât acest lucru oferă numai informații generice despre posibilele substanțe produse, în multe cazuri va fi necesară și o amprentă cromatografică pentru caracterizarea și identificarea completă a substanței.
Exemple
Numere CE

Ulei de in, epoxidat, produse de reacție cu tetraetilenpentamină

294-801-4

Produs de reacție al (2-hidroxi-4-(3-propenoxi)benzofenonei și trietoxisilanului) cu (produsul de hidroliză al silicei și metiltrimetoxisilanului)

401-530-9

3.2

Denumire CE

Rafinarea

Rafinarea poate fi aplicată în mai multe moduri la substanțele de origine naturală sau minerală, dacă identitatea chimică a constituenților nu este modificată, însă concentrația constituenților este modificată, de exemplu procesarea la rece a țesuturilor vegetale, urmată de
extracția cu un alcool.
Rafinarea poate fi definită suplimentar în procese precum extracția. Identificarea substanței
depinde de tipul procesului:
o

În cazul substanțelor derivate prin metode fizice, de exemplu prin rafinare sau
fracționare, trebuie specificate și intervalul-limită și parametrul fracției (de
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exemplu dimensiunea moleculară, lungimea catenei, punctul de fierbere, intervalul de volatilitate etc.).
o

În cazul substanțelor derivate prin concentrare, de exemplu prin concentrarea
produselor din procese metalurgice, a precipitatelor centrifugate, a reziduurilor
filtrate etc., etapa de concentrare trebuie specificată împreună cu compoziția generică a substanței rezultate în comparație cu materia primă.

Exemple
Număr CE

Denumire CE

408-250-6

Concentrat de organo-wolfram (produse de reacție ale hexaclorurii de
wolfram cu 2-metilpropan-2-ol, nonilfenol și pentan-2,4-dionă)

o

În cazul reziduurilor unei reacții specifice, de exemplu zguri, gudroane și cel mai
ridicat punct de fierbere al fracțiilor petroliere („heavy ends”), procesul trebuie
descris împreună cu compoziția generică a substanței rezultate.

Exemple
Număr CE
283-659-9

Denumire CE
Staniu, reziduuri de topire
Descriere CE
Substanță care rezultă din utilizarea și producția de staniu și aliajele lui,
obținută din surse primare și secundare și incluzând intermediarii vegetali
reciclați. Alcătuită în principal din compuși de staniu, poate conține și alte
reziduuri de metale neferoase și compușii lor.

293-693-6

Făină de soia, reziduuri din extracție proteică Reziduuri
Descriere CE
Produs secundar care conține în primul rând carbohidrați, produs prin extracție etanolică din soia degresată.

o

În cazul extractelor, trebuie să se menționeze metoda de extracție, solventul utilizat pentru extracție și alte condiții pertinente (de exemplu temperatura/intervalul de temperatură).

o

În cazul procesării combinate, trebuie precizată fiecare etapă a procesului (în
mod generic) în plus față de informațiile referitoare la sursă. Această procesare
combinată are o importanță deosebită în cazul derivărilor chimice.

Exemple:
o

Mai întâi se extrage planta, se distilează extractul, iar fracția distilată din extractul de plantă se utilizează pentru derivarea chimică. Substanța rezultată poate fi
purificată suplimentar. Există posibilitatea ca produsul purificat să fie în cele din
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urmă bine definit prin compoziția chimică și nu este necesară identificarea substanței drept substanță UVCB. Dacă produsul trebuie totuși considerat UVCB,
procesarea combinată poate fi descrisă ca „derivat chimic purificat al unei fracții
distilate a unui extract de plante”.
o

Dacă procesarea ulterioară a unui extract cuprinde numai derivarea fizică, compoziția se va schimba, dar fără a se urmări sinteza unor molecule noi. Totuși,
schimbarea compoziției are ca rezultat o substanță diferită, de exemplu un distilat sau un precipitat de extract de plante.

o

În producția de produse petroliere, derivarea chimică și fracționarea sunt utilizate frecvent împreună. De exemplu, distilarea petrolului urmată de cracare generează o fracție de materii prime și, de asemenea, de molecule noi. Astfel, în
acest caz, trebuie identificate ambele tipuri de procese sau trebuie specificat faptul că distilatul este materia primă a cracării. În special, acest lucru se aplică derivatelor din petrol care rezultă frecvent dintr-o combinație de procese. Totuși,
pentru identificarea substanțelor obținute din petrol se poate utiliza un sistem
separat (a se vedea capitolul 4.3.2.2).

Întrucât derivatul chimic al unui extract nu va conține aceiași constituenți ca extractulmamă, acesta trebuie să fie considerat o substanță diferită. Ca urmare a acestei reguli,
identificarea prin nume și descriere s-ar putea abate de la denumirea și descrierea EINECS
anterioare. La momentul înființării inventarului EINECS, extractele provenite din diferite procese, diferiți solvenți și chiar derivate fizice sau chimice diferite erau deseori introduse la o
singură intrare. În conformitate cu Regulamentul REACH, aceste substanțe trebuie însă înregistrate ca substanțe separate.
4.

Alți parametri de identificare a substanței

Pe lângă denumirea chimică, sursa și descrierea procesului, o substanță UVCB trebuie să includă orice altă informație pertinentă, în conformitate cu punctul 2 din anexa VI la Regulamentul REACH.
Alți parametri de identificare pot fi relevanți în special pentru anumite tipuri de substanțe
UVCB. Identificatorii suplimentari pot include:
o

descrierea generică a compoziției chimice;

o

amprenta cromatografică sau alte tipuri de amprente;

o

materialul de referință (de exemplu ISO);

o

parametri fizico-chimici (de exemplu punctul de fierbere);

o

numărul din indexul de culori;

o

numărul AISE.

În cele ce urmează sunt prezentate instrucțiuni specifice privind normele și criteriile, modul
de utilizare a denumirii, sursei și informațiilor de proces în vederea identificării substanțelor
UVCB în cazul unor tipuri diferite de surse și procese. Următoarele paragrafe descriu patru
subtipuri de substanțe UVCB sub forma unei combinații de surse și procese biologice sau
chimice/minerale (sinteză sau rafinare).
Subtipul UVCB 1, unde sursa este biologică, iar procesul este de sinteză
Substanțele de natură biologică pot suferi modificări în cursul procesării (bio)chimice în vederea generării de constituenți care nu au fost prezenți în materia primă, de exemplu derivate chimice din extractele de plante sau produse rezultate din tratarea enzimatică a extractelor. De exemplu, proteinele pot fi hidrolizate prin protează pentru a genera oligopeptide
sau celuloza din lemn poate fi supusă unui proces de carboxilare pentru a crea carboximetilceluloză (CMC).
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De asemenea, este posibil ca acestui subtip de substanțe UVCB să îi aparțină produse de
fermentație. De exemplu, borhotul este un produs rezultat din fermentarea zahărului care,
în comparație cu zahărul, conține mulți constituenți diferiți. Atunci când produsele de fermentație sunt purificate, în cele din urmă substanțele pot deveni pe deplin identificabile prin
compoziția lor chimică și nu mai trebuie să fie identificate ca substanțe UVCB.
Enzimele reprezintă o grupă specială de substanțe care pot fi derivate prin extracție și rafinare dintr-o sursă de origine biologică. Deși sursa și procesul ar putea fi descrise în detaliu,
acestea nu produc informațiile specifice cu privire la enzimă. În cazul acestor substanțe trebuie să se utilizeze un sistem specific de clasificare, denumire și identificare (a se vedea capitolul 4.3.2.3).
În vederea identificării substanței, trebuie să se menționeze ultima etapă a procesului și/sau
orice altă etapă a procesului care este relevantă pentru identitatea substanței.
O descriere a procesului chimic trebuie să fie o descriere generică a tipului procesului (esterificare, hidroliză alcalină, alchilare, clorurare, substituire etc.), împreună cu circumstanțele
relevante ale procesului.
O descriere a procesului biochimic poate fi o descriere generică a reacției catalizate, împreună cu denumirea enzimei care catalizează reacția.
Pentru substanțele produse prin fermentare sau prin culturi (de țesut) de specii, trebuie
precizată specia care fermentează, tipul și condițiile generale de fermentare (ramificată sau
continuă, aerobă, anaerobă, anoxică, temperatura, pH-ul etc.), împreună cu orice alte etape
ale procesului aplicate pentru a izola produsele de fermentație, de exemplu centrifugarea,
precipitarea, extracția etc. Rafinarea suplimentară a acestor substanțe poate produce o
fracție, un concentrat sau un reziduu. Aceste substanțe procesate suplimentar sunt identificate printr-o descriere suplimentară a următoarelor etape ale procesului.
Subtipul UVCB 2, unde sursa este chimică sau minerală, iar procesul este de sinteză
Substanțele UVCB obținute din surse chimice sau minerale, derivate printr-un proces în care
sunt sintetizate molecule noi, sunt „produse de reacție”. Exemple de produse de reacție chimică sunt produsele rezultate din esterificare, alchilare sau clorurare. Reacțiile biochimice
prin aplicare de enzime izolate constituie tipuri speciale de reacții chimice. Cu toate acestea,
dacă se aplică o cale biochimică complexă de sinteză utilizând microorganisme complete,
este recomandabil ca substanța rezultată să fie considerată produs de fermentație și să fie
identificată prin procesul de fermentare și speciile de fermentare și nu prin materiile prime
(a se vedea subtipul UVCB 4).
Nu toate produsele de reacție trebuie definite în mod automat ca UVCB. Dacă un produs de
reacție poate fi definit suficient prin compoziția chimică (incluzând o anumită variabilitate),
trebuie să fie preferată identificarea ca substanță multi-constituent (a se vedea capitolul
4.2.2). Substanța trebuie identificată ca substanță UVCB („produs de reacție”) numai dacă
compoziția produsului de reacție este insuficient cunoscută sau greu previzibilă. Identificarea unui produs de reacție se bazează pe materiile prime ale reacției și pe procesul de reacție (bio)chimică în care este produsă substanța.

Exemple
Număr CE

Denumire EINECS

Număr CAS

294-006-2

Acid nonandioic, produs de reacție cu 2-amino-2-metil-1propanol

91672-02-5
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Formaldehidă, produse de reacție cu dietilenglicol și fenol

91673-32-4

Un identificator principal pentru produsele de reacție este descrierea procesului de producere. Pentru identificarea substanței trebuie să se menționeze etapa finală sau etapa cea
mai relevantă a procesului. Descrierea procesului chimic trebuie să fie o descriere generică
a tipului de proces (de exemplu esterificare, hidroliză alcalină, alchilare, clorurare, substituție etc.), împreună cu circumstanțele relevante ale procesului. Un proces biochimic trebuie
să fie descris prin tipul de reacție, împreună cu numele enzimei care catalizează reacția.
Subtipul UVCB 3, unde sursa este biologică, iar procesul este de rafinare
Substanțele UVCB de origine biologică, care rezultă dintr-un proces de rafinare în care nu se
produce nicio moleculă nouă în mod intenționat, pot fi, de exemplu, extracte, fracții de extracte, concentrate de extracte, extracte purificate sau reziduuri de proces ale unor substanțe de origine biologică.
De îndată ce un extract este procesat suplimentar, substanța nu mai este identică cu extractul, ci este o substanță diferită care aparține unui alt subtip de substanțe UVCB, de
exemplu o fracție sau un reziduu al unui extract. Aceste substanțe trebuie descrise prin
(alți) parametri suplimentari de procesare. Dacă în decursul reacțiilor chimice sau biochimice extractul suferă modificări, producând molecule noi (derivate), identificarea substanței
se realizează utilizând orientările privind subtipul 2 de substanțe UVCB sau orientările din
capitolul 4.2 pentru o substanță bine definită.
Ca urmare a acestei diferențieri a extractelor procesate suplimentar, noua denumire și noua
descriere pot să fie diferite de cele din inventarul EINECS. La momentul instituirii inventarului nu exista o astfel de diferențiere, iar toate tipurile de extracte cu solvenți diferiți și etape
diferite ale procesului erau introduse la o singură intrare.
Primul identificator principal pentru acest subtip de substanțe UVCB este familia, genul și
specia organismului din care provine substanța. După caz, trebuie menționat țesutul sau
partea organismului utilizată pentru extracția substanței, de exemplu măduva osoasă, pancreasul, sau tulpina, semințele sau rădăcinile. În cazul substanțelor de origine microbiologică, trebuie definită tulpina și tipul genetic al speciei.
Dacă substanța UVCB este derivată dintr-o specie diferită, aceasta va fi considerată o substanță diferită, chiar dacă compoziția chimică ar putea fi similară.

Exemple
Număr CE

Denumire EINECS

290-977-1

Extract de lemn de băcan (Haematoxylon campechianum) oxidat
Descriere CE
Această substanță este identificată în indexul de culori prin Colour Index
Constitution Number C.I. 75290, oxidat

282-014-9

Extracte pancreatice, deproteinizate

Cel de-al doilea identificator principal este procesarea substanței, de exemplu procesele de
extracție, fracționare, purificare sau concentrare sau procesul care influențează compoziția
reziduului. Astfel, rafinarea extractelor obținute prin procese diferite, de exemplu prin utili-
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zarea unor solvenți diferiți sau a unor etape diferite de purificare, va produce substanțe diferite.
Cu cât se aplică mai multe etape de rafinare, cu atât mai realizabilă devine definirea substanței prin compoziția chimică. În acest caz, diferitele specii de surse sau diferitele modificări ale procesului nu duc automat la o substanță diferită.
Un parametru principal de identificare pentru substanțele de origine biologică este descrierea proceselor relevante. În cazul extractelor, procesul de extracție trebuie descris cu toate
detaliile relevante pentru identitatea substanței. Trebuie specificat cel puțin solventul utilizat.
Atunci când pentru producerea substanței se utilizează alte etape de proces, cum ar fi fracționarea sau concentrarea, trebuie descrisă combinația acestor etape relevante, de exemplu
combinația dintre extracție și fracționare, inclusiv cu intervalele-limită.
Subtipul UVCB 4, unde sursa este chimică sau minerală, iar procesul este de rafinare
Substanțele de origine nebiologică, adică mineralele, minereurile, cărbunele, gazele naturale
și țițeiul sau substanțele derivate din acestea ori alte materii prime pentru industria chimică,
și care rezultă din procese de prelucrare fără reacții chimice intenționate pot fi fracții (purificate), concentrate sau reziduuri ale acestor procese.
Cărbunele și țițeiul sunt utilizate în procese de distilare sau gazificare pentru a produce o
mare varietate de substanțe, de exemplu substanțele obținute din petrol și gaze combustibile etc., și, de asemenea, reziduuri, de exemplu gudroane și zguri. Foarte frecvent, un produs distilat sau fracționat prin alte mijloace este procesat suplimentar, inclusiv reacțiile chimice. În astfel de cazuri, identificarea substanței trebuie să respecte orientările furnizate
pentru subtipul 2 de substanțe UVCB, întrucât procesul este mai relevant decât sursa.
Pentru substanțele obținute din petrol se utilizează un sistem special de identificare (a se
vedea capitolul 4.3.2.2). Substanțele reglementate de acest sistem includ fracții și produse
de reacție chimică.
Alte substanțe care aparțin subtipului 4 de substanțe UVCB pot include minereuri, concentrate de minereu și zguri conținând diferite cantități de metale care pot fi extrase prin procesare metalurgică.
Minerale precum bentonitul sau carbonatul de calciu pot fi prelucrate de exemplu prin dizolvarea în acid și/sau precipitarea chimică sau în coloane schimbătoare de ioni. Atunci când
compoziția chimică este definită integral, mineralele ar trebui să fie identificate în conformitate cu orientările din partea relevantă a capitolului 4.2. Dacă mineralele sunt procesate numai prin metode mecanice, de exemplu prin măcinare, cernere, centrifugare, flotare etc.,
acestea sunt considerate a fi identice cu mineralele extrase. Mineralele care rezultă în urma
unui proces de producere pot – în scopul identificării21 – să fie considerate identice cu echivalenții lor prezenți în natură, cu condiția ca compoziția să fie similară, iar profilul de toxicitate identic.
Un parametru principal pentru identificarea substanțelor de origine nebiologică este descrierea etapei (etapelor) pertinente a (ale) procesului.
Pentru fracții, procesul de fracționare trebuie descris prin parametrii și intervalul-limită pentru fracția izolată, precum și printr-o descriere a etapelor anterioare ale procesului atunci
când este relevant.
Pentru etapa de concentrare, trebuie specificat tipul procesului, de exemplu evaporare, pre-

21

O abordare identică pentru identificarea mineralelor prezente în natură și a celor produse chimic nu înseamnă
neapărat că cerințele juridice (de exemplu, exceptarea de la înregistrare) sunt identice.
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cipitare etc., precum și raportul dintre concentrația inițială și concentrația finală a constituenților principali, pe lângă informațiile referitoare la etapa (etapele) anterioară (anterioare)
a (ale) procesului.
Descrierea procesului din care provine reziduul reprezintă un parametru principal de identificare pentru reziduurile de origine nebiologică. Procesul poate reprezenta orice reacție fizică
care generează reziduuri, de exemplu purificarea, fracționarea, concentrarea.
Informații analitice
În cazurile în care datele spectrale furnizează informații despre compoziția substanței UVCB,
aceste informații trebuie să fie specificate. Se utilizează mai multe metode spectrometrice
pentru a genera spectre (UV/Vis, infraroșu, rezonanță magnetică nucleară sau spectru de
masă). Metodele și perspectivele asupra modului de utilizare a acestor metode sunt modificate permanent. În consecință, este responsabilitatea solicitantului înregistrării să prezinte
date spectrale adecvate.
Pentru a caracteriza compoziția substanței se prezintă o cromatogramă care poate fi utilizată ca amprentă. După caz, se pot utiliza și alte tehnici valabile de separare a constituenților.

4.3.2. Tipuri specifice de substanțe UVCB
Această secțiune oferă orientări privind grupele specifice de substanțe UVCB: substanțe cu
variații în lungimea catenei de carbon (4.3.2.1), substanțe obținute din petrol sau din surse
similare petrolului (4.3.2.2) și enzime (4.3.2.3).
4.3.2.1

Substanțe cu variații în lungimea catenei de carbon

Această grupă de substanțe UVCB se referă la substanțele alchilice cu catene de carbon
lungi și variații în lungimea catenei de carbon, de exemplu parafine și olefine. Aceste substanțe sunt derivate fie din grăsimi sau uleiuri naturale, fie sunt produse sintetic. Grăsimile
naturale provin fie de la plante, fie de la animale. Substanțele cu catene de carbon lungi derivate din plante au în mod normal numai numere pare de atomi de carbon, în vreme ce
substanțele cu catene de carbon lungi obținute din surse animale includ, de asemenea, un
(anumit) număr impar de atomi de carbon. Substanțele cu catene lungi de carbon produse
sintetic pot cuprinde întreaga gamă de catene de carbon, cu numere pare și impare de
atomi de carbon.
Identificatori și convenția de denumire
Această grupă cuprinde substanțele ai căror constituenți au o caracteristică structurală comună: o grupă sau mai multe grupe alchilice cu catenă lungă, adesea cu o grupă funcțională
atașată. Constituenții diferă între ei în ceea ce privește una sau mai multe dintre următoarele caracteristici ale grupei cu catenă alchilică:
o

lungimea catenei de carbon (numărul atomilor de carbon);

o

saturația;

o

structura (liniară sau ramificată);

o

poziția grupei funcționale.

Identitatea chimică a constituenților poate fi descrisă suficient și denumită sistematic utilizând următorii trei descriptori:
o

descriptorul alchilic, care descrie numărul de atomi de carbon din lungimea
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catenei de carbon a grupei (grupelor) alchilice;
o

descriptorul funcțiilor, care identifică grupa funcțională a substanței, de exemplu amine, amoniu, acid carboxilic;

o

descriptorul de săruri, cationii/anionii oricărei sări, de exemplu sodiu (Na+),
carbonat (CO32-), clorură (Cl-).

Descriptorul alchilic
o

În general, descriptorul alchilic Cx-y se referă la catene alchilice saturate, liniare,
cuprinzând toate numerele de atomi de carbon de la x la y, de exemplu C 8-12 corespunde cu C8, C9, C10, C11 și C12.

o

Trebuie indicat dacă descriptorul alchilic se referă numai la catene alchilice cu
număr par sau impar de atomi de carbon, de exemplu C8-12 (numerotate par).

o

Trebuie indicat dacă descriptorul alchilic se referă (de asemenea) la catene alchilice ramificate, de exemplu C8-12 (ramificat) sau C8-12 (liniar și ramificat).

o

Trebuie indicat dacă descriptorul alchilic se referă (și) la catene alchilice nesaturate, de exemplu C12-22 (C18 nesaturat).

o

O distribuție redusă a lungimilor catenelor alchilice nu acoperă o distribuție mai
extinsă și invers; de exemplu, C10-14 nu corespunde cu C8-18.

o

Descriptorul alchilic se poate referi, de asemenea, la sursa catenelor alchilice, de
exemplu cocos sau grăsime animală. Însă distribuția lungimii catenei de carbon
trebuie să corespundă cu cea a sursei.

Sistemul prezentat mai sus ar trebui să fie utilizat pentru descrierea substanțelor cu variații
ale lungimii catenelor de carbon. Nu este compatibil cu substanțele bine definite, care pot fi
identificate printr-o structură chimică definită.
Informațiile privind descriptorul alchilic, descriptorul funcțiilor și descriptorul de săruri alcătuiesc baza pentru denumirea acestui tip de substanțe UVCB. În plus, informațiile despre
sursă și proces pot fi utile pentru identificarea mai precisă a substanței.

Exemple
Descriptori
Descriptorul alchilic
Descriptorul funcțiilor
Descriptorul de săruri

Denumire
lungimi ale catenei alchilice
C10-18
acizi grași (acid carboxilic)

acizi grași (C10-18) săruri de
cadmiu

săruri de cadmiu
Descriptorul alchilic
Descriptorul funcțiilor

di-C10-18-alchil-dimetil
amoniu

Descriptorul de săruri

clorură

Descriptorul alchilic
Descriptorul funcțiilor

oleoalchil trimetil
amoniu

Descriptorul de săruri

clorură

clorură de di-C10-18-alchil-dimetilamoniu

clorură de oleoalchil trimetil
amoniu

47

48

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

4.3.2.2

Substanțe obținute din petrol sau din surse similare petrolului

Substanțele obținute din petrol sau din surse similare petrolului (de exemplu cărbunele)
sunt substanțe cu o compoziție foarte complexă și variabilă sau parțial nedefinită. În acest
capitol, substanțele obținute din petrol sunt utilizate pentru a demonstra modul de identificare a acestui tip de substanțe UVCB. Totuși, aceeași abordare ar putea fi aplicată la alte
substanțe obținute din surse similare petrolului, cum ar fi cărbunele.
Materiile prime utilizate în industria de rafinare a petrolului pot fi țițeiul sau orice flux specific de rafinare obținute printr-unul sau mai multe procese. Compoziția produselor finite depinde de țițeiul utilizat pentru fabricare (așa cum compoziția țițeiului variază în funcție de
locul de origine) și de procesele ulterioare de rafinare. Prin urmare, există o variație naturală, independentă de proces, a compoziției substanțelor obținute din petrol 17.
1.

Convenția de denumire

Pentru identificarea substanțelor obținute din petrol, se recomandă ca denumirea să fie conformă unui nomenclator stabilit22. Această denumire constă de obicei în procesul de rafinare,
în sursa fluxului și în compoziția sau caracteristicile generale. Dacă substanța conține > 5 %
(g/g) din hidrocarburi aromatice cu 4-6 inele condensate, aceste informații sunt incluse în
descriere. În cazul substanțelor obținute din petrol care au număr EINECS trebuie utilizată
denumirea din inventarul CE.
2.

Identificatori

Termenii și definițiile pentru identificarea substanțelor obținute din petrol includ în general
sursa fluxului, procesul de rafinare, compoziția generală, numărul carbonic, intervalul de fierbere sau alte caracteristici fizice relevante și tipul predominant de hidrocarburi 22.
Trebuie menționați parametrii de identificare prevăzuți la punctul 2 din anexa VI la Regulamentul REACH. Se recunoaște că substanțele obținute din petrol sunt produse mai degrabă
conform specificațiilor privind performanța, și nu conform specificațiilor privind compoziția.
Prin urmare, caracteristici precum denumirea, intervalul de lungime a catenei de carbon,
punctul de fierbere, vâscozitatea, valorile-limită și alte proprietăți fizice sunt în general mai
utile decât informațiile despre compoziție în vederea unei identificări cât mai clare a substanței obținute din petrol.
Deși compoziția chimică nu este identificatorul principal pentru substanțele UVCB, constituenții principali cunoscuți (≥ 10 %) trebuie să fie specificați, iar compoziția trebuie să fie descrisă în termeni generici, de exemplu intervalul de greutate moleculară, hidrocarburi alifatice sau aromatice, gradul de hidrogenare și alte informații esențiale. În plus, orice alt constituent prezent într-o concentrație mai mică, care are un impact asupra clasificării gradului
de pericol, trebuie să fie identificat prin denumire și concentrația tipică.
4.3.2.3

Enzime

Enzimele se obțin de cele mai multe ori din fermentarea microorganismelor și, ocazional, din
surse vegetale sau animale. Concentratul lichid de enzime, rezultat din fermentare sau extracție și din etape ulterioare de purificare, conține, în afară de apă, proteina enzimatică activă și alți constituenți precum reziduuri din fermentare, adică proteine, peptide, aminoacizi,
carbohidrați, lipide și săruri anorganice.

22

US EPA (1978) TSCA PL 94-469 Candidate list of chemicals substances Addendum I. Generic terms covering
petroleum refinery process streams (Addendum I la lista substanțelor chimice candidate. Termenii generici care
acoperă fluxurile proceselor de rafinare a petrolului). US EPA, Office of Toxic Substances, Washington DC
20460.
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Proteina enzimatică, împreună cu ceilalți constituenți care rezultă din procesul de fermentare sau extracție, cu excepția apei, care poate fi separată fără a afecta stabilitatea proteinei enzimatice sau fără a-i schimba compoziția, trebuie considerate substanțe în vederea
identificării.
Proteina enzimatică reprezintă de obicei 10-80 % (g/g) din substanța enzimatică. Concentrația celorlalți constituenți variază, aceștia depinzând de organismul de producere folosit,
de mediul de fermentare și de parametrii operaționali ai procesului de fermentare, precum
și de purificarea aplicată în aval, însă compoziția se va încadra de obicei în intervalele indicate în tabelul următor.

Proteină enzimatică activă

10-80 %

Alte proteine + peptide și aminoacizi

5-55 %

Carbohidrați

3-40 %

Lipide

0-5 %

Săruri anorganice

1-45 %

Total

100 %

Substanța enzimatică trebuie considerată „substanță UVCB” datorită variabilității și compoziției parțial necunoscute. Proteina enzimatică trebuie considerată constituent al substanței
UVCB. Enzimele foarte purificate pot fi identificate ca substanțe cu compoziție bine definită
(mono-constituent sau multi-constituent) și trebuie identificate în mod corespunzător.
În EINECS, identificatorul principal pentru enzime este activitatea catalitică. Enzimele sunt
prezentate ca intrări generice fără precizări suplimentare sau cu intrări care indică organismul-sursă sau substratul.
Exemple
Număr CE

Denumire EINECS

Număr CAS

278-547-1

Proteinază, Bacillus neutral

76774-43-1

278-588-5

Proteinază, Aspergillus neutral

77000-13-6

254-453-6

Elastază (pancreas de porc)

39445-21-1

262-402-4

Mananază

60748-69-8

Un studiu privind enzimele solicitat de Comisia Europeană a sugerat identificarea enzimelor
în conformitate cu sistemul internațional pentru nomenclatura enzimelor, IUBMB (Uniunea
Internațională de Biochimie și Biologie Moleculară)23. Această abordare este preluată în prezentul ghid și va permite o identificare mai sistematică, mai detaliată și mai cuprinzătoare a

23

UBA (2000) Umweltbundesamt Austria. Collection of Information on Enzymes. Final report. Co-operation
between Federal Environment Agency Austria and Inter-University Research Center for Technology, Work and
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enzimelor în comparație cu EINECS.
1.

Convenția de denumire

Enzimele sunt denumite în conformitate cu convențiile prevăzute în nomenclatorul IUBMB.
Sistemul de clasificare IUBMB alocă un număr unic de patru cifre pentru fiecare tip de enzime și funcție catalitică (de exemplu 3.2.1.1 pentru -amilază)24. Fiecare număr poate include enzime cu secvență de aminoacizi și origine variabilă, dar funcționalitatea enzimei
este identică. Denumirea și numărul din nomenclatorul IUBMB ar trebui să fie utilizate pentru identificarea substanței. Nomenclatorul IUBMB clasifică enzimele în șase grupe principale:
1. Oxidoreductaze
2. Transferaze
3. Hidrolaze
4. Liaze
5. Izomeraze
6. Ligaze

Următorul exemplu ilustrează o intrare în conformitate cu nomenclatorul IUBMB:
EC 3.4.22.33
Denumire acceptată:
Reacție:

bromelaină din fructe

hidroliza proteinelor cu specificitate largă pentru legături peptidice. Bz-Phe-Val-

Arg NHMec este un substrat sintetic bun, însă nu există nicio acțiune asupra Z-Arg-ArgNHMec (c.f. bromelaina din tulpină)
Alte denumiri:
bromelaină din suc, ananasă, bromelasă, bromelină, extranasă,
bromelaină din suc, pinasă, enzimă din ananas, traumanasă, bromelaină FA 2 din fructe
Observații:
Provine din planta de ananas, Ananas comosus. Ușor inhibată de
cistatina de pui. O altă endopeptidază a cisteinei, cu acțiune similară asupra substraturilor
cu molecule mici, pinguinaina (înregistrată anterior la numărul EC 3.4.99.18) este obținută
din planta conexă Bromelia pinguin, dar diferă de bromelaină prin faptul că este inhibată de
cistatina de pui [4]25. Din familia peptidazelor C126 (familia papainelor). Înregistrată anterior
la EC 3.4.22.5 și inclusă la EC 3.4.22.4, număr de registru CAS: 9001-00-7
Linkuri către alte baze de date:
BRENDA (http://www.brenda-enzymes.org/)

24

25

26

Culture (Colecție de informații privind enzimele. Raport final. Colaborare între Agenția Federală de Mediu din
Austria și Centrul de cercetare interuniversitar pentru tehnologie, muncă și cultură) (IFF/IFZ). Contractul nr.
B4-3040/2000/278245/MAR/E2.
Termenii „număr CE” (≡ numărul dat de comisia pentru enzime) și „număr IUBMB” sunt utilizați adesea ca sinonime. Pentru a evita neînțelegerile, se recomandă utilizarea termenului „număr IUBMB” pentru codul IUBMB
alcătuit din patru numere.
Rowan, A.D., Buttle, D.J. și Barrett, A.J. The cysteine proteinases of the pineapple plant (Proteinazele din cisteină provenite din planta de ananas). Biochem. J. 266 (1990) 869-875. [Medline UI: ] 90226288]
http://merops.sanger.ac.uk/cgi-bin/merops.cgi?id=c1.
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EXPASY (http://enzyme.expasy.org/EC/3.4.22.33)
MEROPS (http://merops.sanger.ac.uk/index.shtml)
Bibliografie generală:
Sasaki, M., Kato, T. și Iida, S. Antigenic determinant common to four kinds of thiol proteases of plant origin („Determinant antigenic comun pentru patru tipuri de proteaze de tiol de
origine vegetală”). J. Biochem. (Tokyo) 74 (1973) 635-637. [PMID: 4127920]
Yamada, F., Takahashi, N. și Murachi, T. Purification and characterization of a proteinase
from pineapple fruit, fruit bromelain FA2 („Purificarea și caracterizarea unei proteinaze din
fructul ananas, bromelaină din fructe FA2”). J. Biochem. (Tokyo) 79 (1976) 1223-1234.
[PMID: 956152]
Ota, S., Muta, E., Katanita, Y. și Okamoto, Y. Reinvestigation of fractionation and some properties of the proteolytically active components of stem and fruit bromelains (O nouă analiză a fracționării și anumite proprietăți ale elementelor active din punct de vedere proteolitic
din bromelainele din tulpină și fructe). J. Biochem. (Tokyo) 98 (1985) 219-228. [PMID:
4044551]

Exemple de clasificare a enzimelor conform sistemului IUBMB
(http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html)
Proteazele sunt numerotate conform următoarelor criterii:
3.

Hidrolaze

3.4

Acțiune asupra legăturilor peptidice (peptidaze), cu subclase:

3.4.1

-Amino-acil-peptid hidrolaze (acum la EC 3.4.11)

3.4.2

Peptidil-aminoacid hidrolaze (acum la EC 3.4.17)

3.4.3

Dipeptid hidrolaze (acum la EC 3.4.13)

3.4.4

Peptidil-peptid hidrolaze (acum reclasificate la EC 3.4)

3.4.11

Aminopeptidaze

3.4.12

Peptidil-aminoacid hidrolaze sau acil-aminoacid hidrolaze (acum reclasificate la 3.4)

3.4.13

Dipeptidaze

3.4.14

Dipeptil-peptidaze și tripeptil-peptidaze

3.4.15

Peptidil-dipeptidaze

3.4.16

Serin-carboxipeptidaze

3.4.17

Metalocarboxipeptidaze

3.4.18

Cistein-carboxipeptidaze
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3.4.19

Omega peptidaze

3.4.21

Endopeptidaze serine
Sunt identificate și alte enzime specifice:

3.4.21.1

chimotripsină

3.4.21.2

chimotripsină C

3.4.21.3

metridină

3.4.21.4

tripsină

3.4.21.5

trombină

3.4.21.6

factor de coagulare Xa

3.4.21.7

plasmină

3.4.21.8

în prezent introdusă la numerele EC 3.4.21.34 și EC 3.4.21.35

3.4.21.9

enteropeptidază

3.4.21.10

acrozină

3.4.21.11

în prezent introdusă la numerele EC 3.4.21.36 și EC 3.4.21.37

3.4.21.12

endopeptidază 12 a-litică

…
3.4.21.105

3.4.99

Endopeptidaze cu mecanism catalitic necunoscut

Exemple din EINECS cu număr IUBMB adăugat
Număr CE

Denumire
EINECS

Număr CAS

Număr IUBMB

278-547-1

Proteinază, Bacillus neutral

76774-43-1

3.4.24.28

232-752-2

Subtilizină

9014-01-1

3.4.21.62

232-734-4

Celulază

9012-54-8

3.2.1.4
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2.

Identificatori

Substanțele enzimatice sunt identificate prin proteina enzimatică pe care o conțin (conform
nomenclatorului IUBMB) și prin ceilalți constituenți rezultați din fermentare. Pe lângă proteina enzimatică, în mod obișnuit fiecare constituent specific este prezent într-o concentrație
care nu depășește 1 %. Dacă identitățile acestor constituenți specifici nu sunt cunoscute,
aceștia pot fi specificați printr-o abordare de grup (adică proteine, peptide, aminoacizi, carbohidrați, lipide și săruri anorganice). Cu toate acestea, constituenții trebuie să fie precizați
dacă li se cunoaște identitatea și trebuie să fie identificați în cazul în care concentrația lor
este mai mare de 10 % sau dacă sunt relevanți pentru clasificare și etichetare și/sau evaluarea PBT27.
Proteinele enzimatice
Proteinele enzimatice dintr-un concentrat sunt identificate prin:
o

numărul IUBMB;

o

denumirile formulate de IUBMB (denumirea sistemică, denumirea enzimei, sinonime);

o

observațiile IUBMB;

o

reacția și tipul reacției;

o

numărul și denumirea CE, dacă există;

o

numărul și denumirea CAS, dacă există.

Trebuie specificată reacția indusă de enzimă. Această reacție este definită de IUBMB.

Exemplu
-amilază: polizaharidă care conține unități de glucoză unite prin legături -(1,4) + H2O
= maltooligozaharide; endohidroliza legăturilor -1,4 D-glicozidice în polizaharide care
conțin trei sau mai multe unități de D-glucoză unite prin legături -1,4.

În funcție de clasa de enzime, trebuie să se aloce un tip de reacție. Această reacție poate fi
de oxidare, de reducere, de eliminare, de adăugare sau un nume de reacție.

Exemplu
-amilază: hidroliză cu legătură O-glicozidică (endohidroliză)

Alți constituenți decât proteinele enzimatice
Trebuie să fie identificați toți constituenții care sunt prezenți într-o concentrație ≥ 10 %

27

Mai multe informații despre evaluarea PBT și despre criteriile relevante pot fi găsite în Ghidul pentru cerințele
de informații și evaluarea securității chimice, capitolul R11: Evaluarea PBT.
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(g/g) sau care sunt relevanți pentru clasificare și etichetare și/sau evaluarea PBT 28. Identitatea constituenților prezenți într-o concentrație sub 10 % poate fi indicată ca grupă chimică.
Trebuie menționată concentrația (concentrațiile) tipică (tipice) sau intervalele de concentrații, de exemplu:
o

(glico)proteine;

o

peptide și aminoacizi;

o

carbohidrați;

o

lipide;

o

material anorganic (de exemplu, clorură de sodiu sau alte săruri anorganice).

Dacă ceilalți constituenți ai unui concentrat de enzime nu pot fi identificați suficient, trebuie
specificată denumirea organismului de producție (genul și tulpina sau tipul genetic, după
caz), la fel ca în cazul altor substanțe UVCB de origine biologică.
Dacă există, se pot oferi parametri suplimentari, de exemplu parametri funcționali (pH-ul
sau temperatura optimă și intervalele), parametri cinetici (activități specifice sau numărul
transferului), liganzi, substraturi, produse și cofactori.

28

Mai multe informații despre evaluarea PBT și limitele relevante de concentrații pot fi găsite în proiectul de implementare REACH (RIP), Ghidul tehnic 3.2 pentru evaluarea securității chimice, secțiunea referitoare la evaluarea PBT.
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5. Criterii pentru a verifica dacă substanțele sunt identice
Atunci când se verifică dacă substanțele provenite de la diferiți producători/importatori pot fi
considerate identice sau nu, trebuie respectate anumite reguli. Aplicate pentru instituirea
EINECS, aceste reguli trebuie să fie considerate o bază comună pentru identificarea și denumirea unei substanțe și, astfel, pentru găsirea unui potențial cosolicitant al înregistrării
acestei substanțe5, 6, 16, 29, 30. Totuși, se poate considera că substanțele care nu sunt identice sunt legate din punct de vedere structural ca urmare a aplicării unei expertize. Cu toate
acestea, ar putea exista un schimb de date pentru aceste substanțe, dacă se justifică din
punct de vedere științific. Acest aspect nu constituie însă un subiect al prezentului ghid, ci
este abordat mai pe larg în Ghidul pentru schimbul de date.


Trebuie aplicată regula de „≥ 80 %” pentru substanțele mono-constituent, precum și
regula de „< 80 % / ≥ 10 %” pentru substanțele multi-constituent.

Nu se face nicio diferențiere între clasele de substanțe tehnice, pure sau analitice. Acest lucru înseamnă că „aceeași” substanță poate avea un profil diferit de puritate/impuritate în
funcție de clasa sa. Cu toate acestea, substanțele bine definite trebuie să conțină același
constituent principal/aceiași constituenți principali, iar singurele impurități permise sunt cele
derivate din procesul de producție (pentru detalii a se vedea capitolul 4.2) și aditivii necesari
pentru stabilizarea substanței.


În vederea înregistrării, se consideră că formele de compuși hidratate și anhidre sunt
identice.

Exemple
Denumire și formulă

Număr CAS

Număr CE

Sulfat de cupru (Cu
H2O4S)

7758-98-7

231-847-6

Acid sulfuric, cupru
(sarcina 2+), sare
(1:1), pentahidrat
(Cu.H2O4 S . 5 H2O)

7758-99-8

Regulă

Această substanță
este acoperită de o
înregistrare a formei
sale anhidre (număr
CE: 231-847-6)

Formele hidratate și anhidre au denumiri chimice diferite și numere CAS diferite.

29

30

Vollmer et al. (1998) Compilation of EINECS: Descriptions and definitions used for substances, impurities and
mixtures (Compilație EINECS: Descrierile și definițiile utilizate pentru substanțe, impurități și amestecuri). Tox
Env Chem Vol. 65, p. 113-122.
Manual of Decisions, Criteria for reporting substances for EINECS, ECB web-site (Manual de decizii, criterii pentru raportarea substanțelor pentru EINECS, site-ul BESC); Geiss et al. 1992, Vollmer et al. 1998, Rasmussen et
al. 1999.
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Se consideră că acizii sau bazele și sărurile lor sunt substanțe diferite.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

201-186-8

Acid peracetic
C2H4O3

Această substanță nu este
considerată identică cu, de
exemplu, sarea sa de sodiu
(număr EINECS 220-624-9).

220-624-9

Glicolat de sodiu
C2H4O3 . Na

Această substanță nu este
considerată identică cu acidul său corespunzător (număr EINECS 201-186-8).

202-426-4

2-cloroanilină
C6H6ClN

Această substanță nu este
considerată identică cu, de
exemplu, bromhidratul de 2cloroanilină (1:1)(C6H6ClN .
HBr).



Se consideră că sărurile individuale (de exemplu sodiul sau potasiul) sunt substanțe
diferite.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

208-534-8

Benzoat de sodiu
C7H5O2 . Na

Această substanță nu este
considerată identică, de
exemplu, cu sarea de potasiu (număr EINECS 209481-3).

209-481-3

Benzoat de potasiu
C7H5O2 . K

Această substanță nu este
considerată identică, de
exemplu, cu sarea de sodiu
(număr EINECS 208-534-8).



Se consideră că lanțurile alchilice ramificate sau liniare sunt substanțe diferite.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

295-083-5

Acid fosforic, ester dipentilic,
ramificat și liniar

Această substanță nu este considerată identică cu substanțele
individuale acid fosforic, ester

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

dipentilic, ramificat sau acid
fosforic, ester dipentilic, liniar.



Grupele ramificate se menționează ca atare în denumire. Substanțele care conțin
grupe alchilice fără nicio informație suplimentară privesc numai catenele liniare neramificate, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

306-791-1

Acizi grași, C12-16

279-420-3

Alcooli, C12-C14

Doar substanțele cu grupe alchilice liniare și ramificate sunt
considerate substanțe identice.

288-454-8

Amine, C12-18 alchil metil



Substanțele cu grupe alchilice care utilizează termeni suplimentari ca „izo”, „neo”, „ramificat” etc. nu sunt considerate identice cu substanțele care nu au aceste precizări.

Exemple
Număr CE

Denumire

266-944-2

Gliceride, C12-18



Regulă

Această substanță nu este
Această substanță este iden- considerată identică cu C1218-iso
tificată prin SDA Substance
Name: C12-C18 trialchil-gli- Substanță cu catene alchilice
ceride și prin SDA Reporting saturate care sunt ramificate
în orice poziție.
Number: 16-001-00.

Fără precizări explicite, se consideră că lanțurile alchilice din acizi sau alcooli etc. reprezintă doar catene saturate. Catenele nesaturate trebuie să fie specificate ca atare și
sunt considerate substanțe diferite.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

200-313-4

Acid stearic, pur C18H36O2

Această substanță nu este
considerată identică cu acidul oleic, pur, C18H34O2 (număr EINECS 204-007-1).
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Substanțe cu centre chirale

O substanță cu un centru chiral poate exista în forme dextrogire și levogire (enantiomeri).
În absența unei indicații contrare, se presupune că o substanță este un amestec (racemic)
egal al celor două forme.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

201-154-3

2-clorpropan-1-ol

Enantiomerii individuali (R)2-clorpropan-1-ol și
(S)-2-clorpropan-1-ol nu
sunt considerați identici la
această intrare.

În cazul în care o substanță a fost îmbogățită cu o singură formă enantiomerică, se aplică
regulile pentru substanțele multi-constituent. În mod similar, racemații sunt considerați
substanțe multi-constituent.
Substanțele cu mai multe centre chirale pot exista în forme 2n (unde n este numărul de
centre chirale). Aceste forme diferite pot avea proprietăți fizico-chimice, toxicologice și/sau
ecotoxicologice diferite. Acestea trebuie considerate substanțe separate.


Catalizatori anorganici

Catalizatorii anorganici sunt considerați amestecuri. În vederea identificării, metalele componente sau compușii metalici trebuie considerați substanțe separate (fără specificarea utilizării).

Exemple



Denumire

Regulă

Catalizator oxid de cobalt oxid de aluminiu

Trebuie să fie identificat separat ca:
- oxid de cobalt II
- oxid de cobalt III
- oxid de aluminiu
- oxid de aluminiu cobalt

Concentratele de enzime cu același număr IUBMB pot fi considerate substanțe identice, în ciuda folosirii unui organism de producție diferit, cu condiția ca proprietățile periculoase să nu difere în mod semnificativ și să garanteze aceeași clasificare.

Substanțe multi-constituent
Directiva 67/548/CEE a reglementat introducerea pe piață a substanțelor. Modul de produ-
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cere a substanței nu a fost relevant. Prin urmare, o substanță multi-constituent comercializată era acoperită de EINECS dacă toți constituenții erau menționați în EINECS; de exemplu, amestecul de izomeri difluor-benzen era acoperit de intrările EINECS 1,2-difluor-benzen
(206-680-7), 1,3-difluor-benzen (206-746-5) și 1,4-difluor-benzen (208-742-9), chiar dacă
amestecul de izomeri în sine nu era menționat în EINECS.
Regulamentul REACH impune, în schimb, înregistrarea substanței produse. Stabilirea măsurii în care diferitele etape ale producerii substanței sunt reglementate de definiția „procesului de producție” (de exemplu diferite etape de purificare sau distilare) este o decizie care se
ia de la caz la caz. Dacă se produce o substanță multi-constituent, aceasta trebuie înregistrată (cu excepția cazului în care este acoperită de o înregistrare a fiecăruia dintre constituenți, a se vedea capitolul 4.2.2.4); de exemplu, după ce se produce amestecul de izomeri
difluor-benzen, „difluor-benzenul” trebuie înregistrat ca amestec de izomeri. Cu toate acestea, în cazul substanțelor multi-constituent nu este necesar să se testeze substanța în sine
dacă profilul de pericol al substanței poate fi descris suficient de informațiile referitoare la
fiecare dintre constituenți. Dacă izomerii individuali 1,2-difluor-benzen, 1,3-difluor-benzen și
1,4-difluor-benzen sunt produși și combinați ulterior, izomerii individuali trebuie să fie înregistrați, iar amestecul de izomeri ar fi considerat un amestec.
O substanță multi-constituent alcătuită din constituenții principali A, B și C nu este considerată identică cu o substanță multi-constituent alcătuită din constituenții principali A, B sau
cu o masă de reacție a A, B, C și D.


O substanță multi-constituent nu este considerată egală cu o substanță cu un singur
subset de constituenți.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

207-205-6

2,5-difluor-toluen

207-211-9

2,4-difluor-toluen

Aceste două substanțe nu
sunt considerate identice cu
amestecul de izomeri difluor-toluen, deoarece ele
reprezintă un singur subset
din toți izomerii posibili.



Înregistrarea unei substanțe multi-constituent nu acoperă constituenții individuali.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

208-747-6

1,2-dibromo-etilenă

Această substanță descrie
un amestec de izomeri cis și
trans. Substanțele (1Z)-1,2dibromo-etenă și (1E)-1,2dibromo-etenă nu sunt acoperite de înregistrarea
amestecului de izomeri.
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Substanțe UVCB


O substanță UVCB cu o distribuție redusă a constituenților nu este considerată egală
cu o substanță UVCB cu o compoziție mai extinsă și vice versa.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

288-450-6

Amine, C12-18-alchil, acetați

Substanțele „amine, C12-14-alchil, acetați”, sau „amine, C1220-alchil, acetați” sau „amine,
dodecil (C12-alchil), acetați”
sau substanțele doar cu catene alchilice pare nu sunt
considerate identice cu
această substanță.



O substanță caracterizată printr-o specie/un gen nu este considerată identică cu o
substanță izolată dintr-o altă specie/alt gen.

Exemple
Număr CE

Denumire

296-286-1

Digliceride din ulei de floarea Această substanță nu este considerată
soarelui
identică cu digliceridele din soia (număr
EINECS: 271-386-8), nici cu digliceridele din grăsime de origine animală (număr EINECS: 271-388-9).

232-401-3

Ulei din semințe de in,
epoxidat



Regulă

Această substanță nu este considerată
identică cu uleiul din semințe de in, oxidat (număr EINECS: 272-038-8), nici cu
uleiul din semințe de in, tratat cu maleați (număr EINECS: 268-897-3), nici
cu uleiul de ricin, epoxidat (neinclus în
EINECS).

Un extract purificat sau un concentrat este considerat o substanță diferită de extract.

Exemple
Număr CE

Denumire

Regulă

232-299-0

Ulei de rapiță
Extracte și derivatele lor
modificate fizic. Conține în
principal gliceridele acizilor

Substanța „acid (Z)-docos-13-enoic
(acid erucic)” este un constituent al
substanței „ulei de rapiță”. Acidul erucic
nu este considerat identic cu uleiul de
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grași erucic, linoleic și oleic.
(Brassica napus, Cruciferae)

rapiță întrucât este izolat ca substanță
pură din uleiul de rapiță; acidul erucic
are propria intrare EINECS (204-011-3).
Un amestec izolat de acid palmitic, acid
oleic, acid linoleic, acid linolenic, acid
erucic și acid eicosenoic nu este considerat ca fiind identic cu uleiul de rapiță
întrucât acești constituenți nu reprezintă
întregul ulei.
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6. Identitatea substanței în cadrul procesului de preînregistrare (ÎNTÂRZIATĂ) și de solicitare de informații
Orientările privind modul de identificare și denumire a substanțelor sunt prevăzute în capitolul 4 al acestui ghid. Orientările incluse în acest ghid trebuie respectate pentru a stabili dacă
este posibil ca substanțele să fie considerate identice în sensul Regulamentelor REACH și
CLP. Acest lucru este detaliat mai jos pentru preînregistrarea (întârziată) a substanțelor care
beneficiază de un regim tranzitoriu și pentru solicitarea de informații privind substanțele
care nu beneficiază de un regim tranzitoriu.
În conformitate cu articolul 4, orice producător sau importator poate să desemneze, păstrându-și, în același timp, deplina responsabilitate pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din Regulamentul REACH, un terț ca reprezentant pentru toate procedurile menționate
la titlul III, care presupune consultări cu alți producători sau importatori.

6.1. Preînregistrarea (ÎNTÂRZIATĂ)
Obiectivul procesului de preînregistrare (întârziată) este de a reuni potențialii solicitanți ai
înregistrării aceleiași substanțe pentru a evita repetarea studiilor, în special a testelor pe
animale vertebrate. Preînregistrarea (întârziată) se aplică numai substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu.
Mai multe informații despre preînregistrarea (întârziată) și despre beneficiarii acesteia se
pot găsi în Ghidul pentru schimbul de date, disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach și pe pagina web dedicată de pe site-ul
ECHA: http://echa.europa.eu/ro/regulations/reach/registration/data-sharing/pre-registration.

6.2. Solicitarea de informații
Pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu sau pentru substanțele care
beneficiază de un regim tranzitoriu care nu au fost preînregistrate, solicitanții potențiali ai
înregistrării au obligația să solicite informații de la ECHA pentru a afla dacă s-a mai efectuat
o înregistrare pentru aceeași substanță (articolul 26 din Regulamentul REACH). Această solicitare trebuie să conțină:


identitatea solicitantului potențial al înregistrării, astfel cum se precizează la punctul 1
din anexa VI la Regulamentul REACH, cu excepția locurilor de utilizare;



identitatea substanței, astfel cum se precizează la punctul 2 din anexa VI la Regulamentul REACH;



indicarea acelor cerințe de informații care ar necesita efectuarea de către solicitantul
potențial al înregistrării a unor noi studii care implică teste pe animale vertebrate;



indicarea acelor cerințe de informații care ar necesita efectuarea de către solicitantul
potențial al înregistrării a altor studii noi.

Solicitantul potențial al înregistrării trebuie să furnizeze identitatea și denumirea substanței
în conformitate cu regulile stabilite în capitolul 4 al acestui ghid.
Agenția stabilește dacă aceeași substanță a fost înregistrată anterior. Acest lucru se face, de
asemenea, prin aplicarea regulilor prevăzute în capitolul 4 al ghidului de față. Rezultatul
este comunicat solicitantului potențial al înregistrării, iar toți solicitanții anteriori sau potențiali ai înregistrării sunt informați.
Mai multe informații despre procesul de solicitare de informații se pot găsi în Ghidul pentru
schimbul de date și pe pagina web dedicată de pe site-ul ECHA, https://www.echa.europa.eu/ro/regulations/reach/registration/data-sharing/inquiry.
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7. Exemple
Exemplele oferite în următoarele pagini urmăresc doar să ilustreze modul în care utilizatorul
ar putea lucra cu orientările din prezentul ghid. Ele nu prezintă niciun precedent cu privire la
obligațiile care decurg din Regulamentul REACH.
Sunt incluse următoarele exemple:


„peroxidicarbonatul de dietil” este un exemplu de substanță mono-constituent care
conține un solvent care acționează, de asemenea, ca agent stabilizator (a se vedea capitolul 7.1);



„zolimidina” este un exemplu de substanță care ar putea fi identificată fie ca substanță
mono-constituent, fie ca substanță multi-constituent (a se vedea capitolul 7.2);



un „amestec de izomeri” format în timpul reacției de producere este inclus ca exemplu
pentru o substanță multi-constituent (a se vedea capitolul 7.3). Această substanță era
menționată anterior la intrările EINECS pentru izomerii individuali;



„parfumul AH” este un exemplu de substanță produsă în calități diferite, care poate fi
descrisă de o masă de reacție a cinci constituenți cu intervale de concentrații (capitolul
7.4). Acesta este și un exemplu de abatere justificată de la regulile de 80 % și de
10 %;



„mineralele” nemetalice, inclusiv montmorilonitul ca exemplu de substanță bine definită, care au nevoie de o caracterizare fizică suplimentară, sunt incluse în capitolul
7.5;



„uleiul esențial de lavandă” este un exemplu de substanță UVCB obținută din plante
(capitolul 7.6);



„uleiul de crizantemă și izomerii izolați din acesta” este un exemplu de substanță
UVCB de origine biologică, procesată suplimentar (capitolul 7.7);



„fenolul, izopropilatul, fosfatul” reprezintă un exemplu de substanță UVCB variabilă
care nu poate fi definită integral (capitolul 7.8);



„compușii de amoniu cuaternar” sunt exemple de substanțe cu variații în lungimea catenei de carbon (capitolul 7.9);



două exemple de „substanțe obținute din petrol”, fluxul de compoundare a benzinei și
motorine, sunt incluse în capitolul 7.10;



două exemple de identificare a enzimelor lacază și amilază sunt prezentate în capitolul
7.11.

7.1. Peroxidicarbonatul de dietil
Această substanță (număr CE 238-707-3, număr CAS 14666-78-5, C6H10O6) este produsă ca
soluție de izododecan în concentrație de 18 % (număr CE 250-816-8, număr CAS 3180755-3). Izododecanul acționează, de asemenea, ca agent stabilizator împotriva proprietăților
explozive. Cea mai mare concentrație posibilă care să garanteze o manipulare sigură a substanței este o soluție cu o concentrație de 27 %.
Cum trebuie identificată și denumită pentru înregistrare substanța descrisă mai sus?
În conformitate cu definiția unei substanțe prevăzută de Regulamentul REACH, trebuie excluși solvenții care pot fi separați fără a afecta stabilitatea substanței sau modifica compoziția acesteia. La fel ca în cazul prezentat mai sus, izododecanul acționează, de asemenea, ca
agent stabilizator și nu poate fi separat integral; din cauza proprietăților explozive ale substanței, izododecanul trebuie să fie considerat aditiv și nu doar solvent. Cu toate acestea,
substanța trebuie considerată în continuare substanță mono-constituent. Prin urmare, substanța trebuie înregistrată ca soluție cu concentrația minimă de izododecan care garantează
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o manipulare sigură:
Peroxidicarbonat de dietil (limita superioară de concentrație: 27 %). Izododecanul trebuie
raportat la rubrica „Aditivi” și trebuie specificată funcția de stabilizare.

7.2. ZOLIMIDINA
Soluția metanolică produsă conține „zolimidină” (număr CE 214-947-4; număr CAS 122257-7, C14H12N2O2S) și „imidazol” (număr CE 206-019-2; număr CAS 288-32-4, C3H4N2).
După eliminarea solventului „metanol” și optimizarea procesului de producere, substanța
are un interval de puritate a zolimidinei de 74-86 % și a imidazolului de 4-12 %.
Cum trebuie identificată și denumită pentru înregistrare substanța descrisă mai sus?
În conformitate cu definiția unei substanțe prevăzută de Regulamentul REACH, trebuie excluși solvenții care pot fi separați fără a afecta stabilitatea substanței sau modifica compoziția acesteia. La fel ca în cazul prezentat mai sus, metanolul se poate separa fără nicio dificultate; trebuie înregistrată substanța fără solvenți.
În general, o substanță este considerată substanță mono-constituent dacă un constituent
principal este prezent într-o concentrație ≥ 80 %. O substanță este considerată substanță
multi-constituent dacă mai mulți constituenți principali sunt prezenți într-o concentrație cuprinsă între ≥ 10 % și < 80 %. Exemplul menționat anterior este un caz-limită, valorile de
prag fiind depășite. În consecință, se poate considera că substanța este o substanță monoconstituent („zolimidină”) sau o substanță multi-constituent (masă de reacție a „zolimidinei”
și „imidazolului”).
În acest caz-limită se poate utiliza concentrația tipică a constituenților principali ai substanței pentru a decide care este cea mai bună modalitate de descriere a acestei substanțe,
după cum urmează:
(1) în cazul în care concentrația tipică pentru zolimidină este 77 %, iar pentru imidazol este
11 %, atunci se recomandă ca substanța să fie considerată masă de reacție a zolimidinei și
imidazolului;
(2) în cazul în care concentrația tipică pentru zolimidină este 85 % și pentru imidazol este
5 %, atunci se recomandă ca substanța să fie considerată substanța mono-constituent „zolimidină”.

7.3. Amestecul de izomeri
Substanța în cauză este un amestec (masă de reacție) a doi izomeri formați în timpul reacției de producere. Fiecare izomer a fost raportat la EINECS. Directiva 67/548/CEE a reglementat introducerea pe piață a substanțelor. Întrucât modul de producere a substanței nu
era relevant, amestecul a fost acoperit de intrările EINECS ale celor doi izomeri individuali.
Regulamentul REACH impune înregistrarea substanțelor produse. Stabilirea măsurii în care
diferitele etape ale producerii substanței sunt reglementate de definiția „procesului de producție” este o decizie care se ia de la caz la caz. Dacă amestecul de izomeri este înregistrat
ca substanță multi-constituent (conform orientărilor din capitolul 4.2.2), nu este nevoie să
se testeze substanța în sine, dacă profilul de pericol al substanței poate fi descris suficient
de informațiile referitoare la fiecare dintre constituenți. Cu toate acestea, trebuie să se facă
trimitere la intrările EINECS ale fiecăruia dintre izomeri ca justificare a statutului de substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu.

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

1.

Denumire și alți identificatori

Exemple
Denumirea IUPAC sau alte denumiri chimice internaționale (ale
substanței)

Masă de reacție a
2,2'-[[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanolului și
2,2'-[[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanolului

Alte denumiri (ale substanței)

2,2'-[[(metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol
Masă de reacție a 2,2'-[[(metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanolului și apei
2,2'-[[(metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol (9CI)
compus izomeric

Număr CE (al substanței)
Denumire CE
Descriere CE

Nu există număr CE pentru amestec, întrucât amestecul nu a
fost raportat la EINECS. Cu toate acestea, substanța era acoperită de intrările EINECS pentru constituenți (279-502-9,
279-501-3). Prin urmare, amestecul trebuie considerat substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu.

Număr CAS (al substanței)

indisponibil

Denumire CAS

indisponibilă

Număr CE (constituent A)

279-502-9

Denumire CE

2,2'-[[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol
/

Descriere CE
Număr CE (constituent B)

279-501-3

Denumire CE

2,2'-[[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol
/

Descriere CE
Număr CAS (constituent A)

80584-89-0

Denumire CAS

2,2'-[[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

Număr CAS (constituent B)

80584-88-9

Denumire CAS

2,2'-[[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

Alt cod de identitate

Număr ENCS 5-5917

Referință
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Informații despre compoziție - constituenții principali

Constituenți principali
Denumire IUPAC

Număr
CAS

Număr CE

Metoda Hill

Concentrație tipică (%
g/g)

Interval
de concentrații
(% g/g)

Formulă
moleculară

A

2,2'-[[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

80584-89-0

279-502-9

C12H18N4O2

60

50-70

B

2,2'-[[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

80584-88-9

279-501-3

C12H18N4O2

40

30-50

Constituenți principali
Alte denumiri
A

2,2'-[[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

B

2,2'-[[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

Constituenți principali
Denumire CE

Descriere CE

A

2,2'-[[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

/

B

2,2'-[[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

/

Constituenți principali
Denumire CAS

Număr CAS

A

2,2'-[[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

80584-89-0.

B

2,2'-[[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]imino]bisetanol

80584-88-9.

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

Constituenți principali
Formulă moleculară
Metoda CAS

Formulă structurală

Notația SMILES

A

/

OCCN(CCO)Cn2nnc1cc(C)ccc12

B

/

OCCN(CCO)Cn2nnc1c(C)cccc12

Constituenți principali
Greutate moleculară [g mol-1]

Interval de variație a greutății moleculare

A

250

/

B

250

/
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7.4. Parfumul AH
Parfumul AH este alcătuit din metil-gamma (izo-alfa)-iononă și din izomerii acesteia. Este
produs în trei calități diferite (A, B și C), care diferă prin proporția izomerilor.
Următorul tabel oferă o imagine generală a compoziției diferitelor calități.

Compoziția diferitelor calități ale parfumului AH
Interval de concentrații
[%]

Calitatea A

Calitatea B

Calitatea C

Intervale generale

metil-gamma(izo-alfa)-iononă

80 - 85

65 - 75

50 - 60

50 - 85

metil-delta(izo-beta)-iononă

6 - 10

3-7

3-7

3 - 10

n-metil-alfa-iononă

3 - 11

10 - 20

20 - 30

3 - 30

n-metil-gamma-iononă

0,5 - 1,5

2-4

2-4

0,5 - 4

n-metil-beta-iononă

0,5 - 1,5

4-6

5 - 15

0,5 -15

pseudometilionone

0,5 - 1,5

1-3

1-3

0,5 - 3

Există mai multe opțiuni de identificare a substanței:


Calitatea A conține izomerul metil-gamma(izo-alfa)-iononă într-o concentrație de cel
puțin 80 % și, prin urmare, ar putea fi considerată drept substanță mono-constituent
pe baza izomerului metil-gamma(izo-alfa)-iononă, ceilalți izomeri fiind considerați impurități.



Calitățile B și C conțin izomerul metil-gamma(izo-alfa)-iononă într-o concentrație mai
mică de 80 % și alți izomeri într-o concentrație ≥ 10 %. Prin urmare, acestea ar putea
fi considerate substanțe multi-constituent:
o

Calitatea B: ca masă de reacție a izomerului metil-gamma (izo-alfa)-iononă (6575 %) și a izomerului n-metil-alfa-iononă (10-20 %), ceilalți izomeri fiind considerați impurități.

o

Calitatea C: ca masă de reacție a izomerului metil-gamma (izo-alfa)-iononă (5060 %) și a izomerului n-metil-alfa-iononă (20-30 %), ceilalți izomeri fiind considerați impurități.

Compoziția este variabilă și în anumite cazuri un izomer este prezent într-o concentrație
≥ 10 % (prin urmare, fiind denumit în mod firesc constituent principal), iar în alte cazuri
este prezent într-o concentrație < 10 % (prin urmare, fiind denumit în mod firesc impuritate).
Există posibilitatea înregistrării separate a diferitelor calități. Aceasta ar presupune trei înregistrări, însă se poate justifica extrapolarea datelor.
În mod alternativ, se pot lua în considerare următoarele:
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o înregistrare ca substanță mono-constituent cu două subcalități. În acest caz, subcalitățile se abat de la regula de 80 % (a se vedea capitolul 4.2.1);



o înregistrare ca masă de reacție definită a 5 izomeri (substanță multi-constituent). În
acest caz, anumiți izomeri (constituenții principali) se abat de la regula de 10 % care
diferențiază constituenții principali de impurități (a se vedea capitolul 4.2.2);



o înregistrare ca masă de reacție definită, în cazul căreia variabilitatea compoziției
este acoperită de intervalul complet pentru fiecare izomer.

Poate fi important să se țină seama de următoarele:


cele trei calități au proprietăți fizico-chimice identice sau foarte asemănătoare;



cele trei calități au utilizări și scenarii de expunere similare;



toate calitățile au aceeași clasificare și etichetare a pericolului, iar conținutul fișelor cu
date de securitate și conținutul rapoartelor de securitate sunt identice;



datele disponibile rezultate din teste (și testele viitoare) acoperă variabilitatea celor
trei calități.

Acest exemplu descrie identificarea substanței ca masă de reacție definită a 5 izomeri (substanță multi-constituent). Este necesară o justificare din cauza abaterii de la regula de 80 %
(a se vedea capitolul 4.2.1) și de la regula de 10 % (a se vedea capitolul 4.2.2). Întrucât fiecare calitate este produsă ca atare, compoziția fiecăreia dintre cele trei calități ar trebui
specificată în dosarul de înregistrare. Cu toate acestea, ca formalități ar putea fi necesare
cel puțin două înregistrări: (1) metil-gamma(izo-alfa)-ionona; și (2) masa de reacție a metil-gamma(izo-alfa)-iononei și a n-metil-alfa-iononei.
Identificarea substanței
Parfumul AH se produce în trei calități diferite (A, B și C) cu aceeași compoziție calitativă,
dar cu o compoziție cantitativă diferită. Toate cele trei calități sunt definite într-un singur
dosar de înregistrare a unei substanțe multi-constituent. Deși acest lucru implică faptul că
regulile de 80 % și 10 % nu sunt aplicate în mod strict, înregistrarea ca substanță multiconstituent este justificată, întrucât: (1) datele disponibile rezultate în urma testelor acoperă variabilitatea celor trei calități; (2) cele trei calități au proprietăți fizico-chimice foarte
asemănătoare; (3) toate calitățile au aceeași clasificare și etichetare a pericolului (astfel, fișele cu date de securitate sunt identice); și (4) cele trei calități au utilizări și scenarii de expunere similare (deci rapoarte de securitate chimică similare).
1.

Denumire și alți identificatori

Denumirea IUPAC sau altă
Masă de reacție a
denumire chimică internațio- 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă;
nală
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă;
[R-(E)]-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-1-penten-3-onă;
1-(6,6-metil-2-metilenciclohex-1-il)-1-penten-3-onă;
1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-1-penten-3-onă
Alte denumiri

metil-gamma-iononă, calitatea A
metil-gamma-iononă, calitatea B
metil-gamma-iononă, calitatea C
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Număr CE
Denumire CE
Descriere CE

indisponibil
/
/

Număr CAS
Denumire CAS

indisponibil
/

2. Informații despre compoziție - constituenții principali
Teoretic, există posibilitatea unor enantiomeri suplimentari. Însă izomerii analizați au fost
următorii:

Constituenți principali
Denumire IUPAC

Număr
CAS

Număr
CE

Formulă
moleculară
Metoda Hill

Concentrație minimă
(%
g/g)

Concentrație
maximă (%
g/g)

A

3-metil-4-(2,6,6trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

127-51-5

204-8463

C14H22O

50

85

B

3-metil-4-(2,6,6trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

79-89-0

201-2311

C14H22O

3

10

C

[R-(E)]-1-(2,6,6trimetil-2-ciclohexen-1-il)-1-penten-3-onă

127-42-4

204-8421

C14H22O

3

30

D

1-(6,6-metil-2-metilenciclohex-1-il)1-penten-3-onă;

indisponibil

indisponibil

C14H22O

0,5

4

E

1-(2,6,6-trimetil1-ciclohexen-1-il)1-penten-3-onă

127-43-5

204-8437

C14H22O

0,5

15
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Constituenți principali
Alte denumiri

A

alfa-izometiliononă; gamma-metiliononă

B

beta-izometiliononă; delta-metiliononă

C

n-metil-alfa-iononă

D

n-metil-gamma-iononă

E

n-metil-beta-iononă

Constituenți principali
Denumire CE

Descriere CE

A

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

/

B

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

/

C

[R-(E)]-1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-1-penten-3-onă

/

D

1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-1-penten-3-onă

/

E

1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-1-penten-3-onă

/

Constituenți principali
Denumire CAS

Număr CAS

A

3-buten-2-onă, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-

127-51-5

B

3-buten-2-onă, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-

79-89-0

C

1-penten-3-onă,1-[(1R)-2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)]-, (1E)-

127-42-4

D

indisponibilă

indisponibil

E

1-penten-3-onă, 1-(2,6,6-trimetill-1-ciclohexen-1-il)-

127-43-5
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Constituenți principali
Alt cod de identitate

Referință

A

2714
07.036

FEMA
EU Flavour Register (Registrul
de parfumuri al UE)

B

07.041

EU Flavour Register (Registrul
de parfumuri al UE)

C

2711
07.009

FEMA
EU Flavour Register (Registrul
de parfumuri al UE)

D

indisponibil

indisponibilă

E

2712
07.010

FEMA
EU Flavour Register (Registrul
de parfumuri al UE)

Constituenți principali
Formulă moleculară
Metoda CAS

Formulă structurală

Notația SMILES

A

C14H22O

O

O=C(C(=CC(C(=CCC1)C)C1(C)C)C)
C

B

C14H22O

O

O=C(C(=CC(=C(CCC1)C)C1(C)C)C)
C

C

C14H22O

D

C14H22O

O

O=C(C=CC(C(=CCC1)C)C1(C)C)CC

C=C1CCCC(C)(C)C1/C=C/C(=O)CC
O
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E

C14H22O

73

O=C(C=CC(=C(CCC1)C)C1(C)C)CC

O

Constituenți principali
Greutate moleculară/gmol-1

Interval de variație a greutății moleculare

A

206,33

/

B

206,33

/

C

206,33

/

D

206,33

/

E

206,33

/

3.

Informații despre compoziție - impurități și aditivi

Impurități
Denumire
IUPAC

Număr
CAS

Număr
CE

Formulă
moleculară

Concentrație tipică (%
g/g)

Interval de
concentrații
(% g/g)

F
numărul impurităților nespecificate:
concentrația totală a impurităților nespecificate:

11 (pseudometilionone)
0,5 – 3 % g/g

Aditivi
Denumire
IUPAC

Număr
CAS

Număr
CE

Formulă
moleculară

Concentrație tipică (%
g/g)

Interval de
concentrații
(% g/g)
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Butilhidroxitoluen (BHT)

128-37-0

204-881-4

C15H24O

0,1

0,05 – 0,15

Informații despre diferitele calități

Mai jos sunt prezentate intervalele celor cinci constituenți principali din cele trei calități diferite:
Interval de concentrații [%]

Calitatea A

Calitatea B

Calitatea C

80 - 85

65 - 75

50 - 60

metil-delta(izo-beta)-iononă

6 - 10

3-7

3–7

n-metil-alfa-iononă

3 - 11

10 - 20

20 - 30

n-metil-gamma-iononă

0,5 - 1,5

2-4

2-4

n-metil-beta-iononă

0,5 - 1,5

4-6

5 - 15

pseudometilionone

0,5 - 1,5

1-3

1-3

metil-gamma(izo-alfa)-iononă

7.5. Mineralele
Mineralul este definit drept o combinație de constituenți anorganici, în forma în care se găsesc în scoarța terestră, cu un set caracteristic de compoziții chimice, forme cristaline (de la
forme puternic cristaline până la forme amorfe) și proprietăți fizico-chimice.
Mineralele sunt exceptate de la înregistrare în cazul în care corespund definiției unei substanțe prezente în natură (articolul 3 punctul 39 din Regulamentul REACH) și dacă nu sunt
modificate chimic (articolul 3 punctul 40 din Regulamentul REACH). Această exceptare se
aplică mineralelor a căror structură chimică rămâne neschimbată, chiar dacă a fost supusă
unui proces/tratament chimic sau unui proces fizic de transformare mineralogică, de exemplu de îndepărtare a impurităților.
Deși anumite minerale pot fi definite numai de compoziția lor chimică (a se vedea capitolele 4.2.1 și 4.2.2 pentru substanțele mono-constituent și multi-constituent), pentru altele
compoziția chimică fără niciun alt element nu este suficientă pentru a identifica aceste substanțe (a se vedea capitolul 4.2.3).
Spre deosebire de alte substanțe mono- sau multi-constituent, identificarea multor minerale
trebuie să se bazeze pe compoziția chimică și pe structura internă (constatată, de exemplu,
prin difracție cu raze X), deoarece acestea împreună reprezintă esența mineralului și îi determină proprietățile fizico-chimice.
La fel ca în cazul altor substanțe multi-constituent, numărul CAS al mineralului se utilizează
ca parte a identificării (adică combinația de constituenți anorganici). Numerele CAS ale constituenților anorganici (definite de mineralogia sistematică) sunt utilizate pentru a defini diferiții constituenți. Dacă s-ar produce un constituent anorganic individual (o substanță
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mono-constituent), numărul CAS al acestei substanțe trebuie utilizat pentru identificarea
substanței. De exemplu:


mineralul caolin (număr EINECS: 310-194-1, număr CAS: 1332-58-7) este alcătuit în
principal din caoliniți primari și secundari (număr EINECS: 215-286-4, număr CAS:
1318-74-7), care reprezintă un aluminosilicat hidratat de argilă.

În cazul în care caolinului i s-ar aplica un proces de rafinare pentru a produce un singur constituent al caolonului, de exemplu caoliniți, atunci numerele CAS/EINECS ale substanței ar fi
EINECS: 215-286-4, CAS: 1318-74-7.


mineralul bentonit (număr EINECS: 215-108-5, număr CAS: 1302-78-9), descris în
EINECS drept „argilă coloidală constituită în principal din montmorilonit”, conține un
procent mare din constituentul anorganic montmorilonit (număr EINECS: 215-288-5,
număr CAS: 1318-93-0), dar nu numai.

În cazul în care se produce montmorilonit pur (număr EINECS: 215-288-5, număr CAS:
1318-93-0), atunci numărul CAS care trebuie utilizat pentru identificarea substanței este cel
al montmorilonitului.
Trebuie subliniat faptul că bentonitul (număr EINECS: 215-108-5, număr CAS: 1302-78-9)
și montmorilonitul (număr EINECS: 215-288-5, număr CAS: 1318-93-0) nu sunt considerate substanțe identice.
În concluzie, mineralul este denumit în general în funcție de constituentul său anorganic/constituenții săi anorganici în combinație. Mineralele pot fi considerate substanțe monoconstituent sau multi-constituent (orientări generale în capitolele 4.2.1 și 4.2.2). Anumite
minerale nu pot fi definite doar de compoziția lor chimică, ci au nevoie de o caracterizare fizică suplimentară sau de parametri de procesare suplimentari în vederea unei identificări
suficiente (a se vedea capitolul 4.2.3). În următorul tabel sunt oferite câteva exemple.
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Exemple de minerale
Denumire

CAS

EINECS

Descriere suplimentară

Cristobalit

14464-46-1

238-455-4

O2Si (structura cristalului: simetrie cubică/tetragonală)

Cuarț

14808-60-7

238-878-4

O2Si (structura cristalului: simetrie trigonală/hexagonală)

Kiselgur

61790-53-2

-

Cunoscut și ca diatomit, kieselgur și celit
Descriere:
Un solid silicios moale compus din schelete de
mici plante acvatice preistorice. Conține în
principal silice.

Dolomită

16389-88-1

240-440-2

CH2O3.1/2Ca.1/2Mg

Minerale din
grupa feldspatului

68476-25-5

270-666-7

O substanță anorganică, produs de reacție al
unei calcinări la temperatură ridicată, în care
oxidul de aluminiu, oxidul de bariu, oxidul de
calciu, oxidul de magneziu, oxidul de siliciu și
oxidul de stronțiu în diferite cantități difuzează omogen la nivelul ionilor pentru a
forma o matrice cristalină.

Talc

14807-96-6

238-877-9

Mg3H2(SiO3)4

Vermiculit

1318-00-9

-

(Mg0.33[Mg2-3(Al0-1Fe0-1)0-1](Si2.33-3.33 Al0.67-1.67)
(OH)2O10 .4H2O)
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Informații analitice necesare pentru minerale

Compoziția primară

Compoziția chimică oferă o imagine generală asupra compoziției mineralului, indiferent de numărul constituenților și
de proporțiile constituenților din mineral. Prin convenție,
compoziția chimică este exprimată pentru oxizi.

Date spectrale (XRD sau
tehnici echivalente)

Mineralele se pot identifica prin tehnica XRD sau prin alte
tehnici pe baza structurii lor cristalografice.
Trebuie indicate vârfurile XRD sau IR caracteristice care
identifică mineralele, împreună cu o scurtă descriere a metodei analitice sau cu o trimitere bibliografică.

Proprietăți fizico-chimice
tipice

Mineralele au proprietăți fizico-chimice care le permit o
identificare integrală, de exemplu
- duritate foarte mică
- capacitate de gonflare
- forme de diatomit (microscop optic)
- densitate foarte mare
- suprafață (adsorpția azotului)

7.6. Uleiul esențial de Lavandin grosso
Uleiurile esențiale sunt substanțe obținute din plante. Prin urmare, uleiurile esențiale pot fi
de asemenea caracterizate ca substanțe derivate din plante.
În general, substanțele derivate din plante sunt substanțe naturale complexe, obținute prin
procesarea unei plante sau a unei părți dintr-o plantă prin tratamente precum extracția, distilarea, presarea, fracționarea, purificarea, concentrarea sau fermentarea. Compoziția acestor substanțe variază în funcție de genul, specia, condițiile de creștere și perioada de recoltare a surselor, precum și în funcție de tehnicile aplicate în timpul procesului.
Uleiurile esențiale ar putea fi definite prin intermediul constituenților lor principali, după cum
se obișnuiește în cazul substanțelor multi-constituent. Cu toate acestea, uleiurile esențiale
pot conține până la câteva sute de constituenți, care pot varia considerabil în funcție de mai
mulți factori (gen, specie, condiții de creștere, perioada de recoltare, procesele utilizate).
Prin urmare, descrierea constituenților principali este adesea insuficientă pentru descrierea
acestor substanțe UVCB. Este recomandabil ca uleiurile esențiale să fie descrise prin sursa
vegetală și prin procesul de tratare descris în capitolul 4.3.1 (folosind subtipul 3 de substanțe UVCB).
În multe cazuri, pentru uleiurile esențiale sunt disponibile standarde industriale (pentru
multe dintre acestea, și standarde ISO). În plus, se pot oferi informații despre standarde.
Cu toate acestea, identificarea substanței ar trebui să se bazeze pe substanța produsă.
Exemplul de mai jos descrie „uleiul esențial de Lavandin grosso”, pentru care există un
standard ISO (ISO 8902-1999).
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Denumiri și alți identificatori

Sursa
Specie

Lavendula hybrida grosso (Lamiaceae)

Procesul
Descrierea proceselor de reacție (bio)chimică utilizate pentru producerea substanței:
Distilare cu vapori de apă a vârfurilor înflorite ale plantei Lavandula hybrida grosso (Lamiaceae) și separarea ulterioară a apei de uleiul esențial.
Separarea ulterioară este un proces spontan, fizic, care în mod normal se desfășoară întrun separator (un așa-numit „vas florentin”), care permite izolarea ușoară a uleiului separat. În acest stadiu al procesului de distilare temperatura este de aproximativ 40 °C.

Denumire

Denumirea IUPAC sau altă denumire
chimică internațională

Ulei esențial de Lavandula hybrida grosso (Lamiaceae)

Număr CE
Denumire CE
Descriere CE

297-385-2
Extract de lavandă, Lavandula hybrida grosso
Extractele și derivatele lor modificate fizic, cum ar
fi tincturi, concrete, absolute, uleiuri eterice, oleorășini, terpene, fracții libere de terpene, distilate,
reziduuri etc., obținute din Lavandula hybrida
grosso, Labiatae31.

Număr CAS
Denumire CAS

93455-97-1
Extract de lavandă, Lavandula hybrida grosso

31

„Labiatae” și „Lamiacee” sunt sinonime.
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Informații despre compoziție - constituenții cunoscuți

Constituenți cunoscuți
Denumire chimică
CE
CAS
IUPAC
alte denumiri

Număr
CE
CAS

Formulă
moleculară
Metoda
Hill

Concentrație tipică %
(g/g)

Interval
de concentrații
% (g/g)

A

CE
acetat de linalil
CAS
acetat de 1,6-octadien-3-ol3,7-dimetil
IUPAC
acetat de 3,7-dimetil octa1,6-dien-3-il

CE
204-116-4
CAS
115-95-7

C12H20O2

33

28 – 38

B

CE
linalol
CAS
1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimetilIUPAC
3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol

CE
201-134-4
CAS
78-70-6

C10H18O

29,5

24 – 35

C

CE
bornan-2-onă
CAS
biciclo[2.2.1] heptan-2-onă,
1,7,7-trimetilIUPAC
1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]-2heptanonă
Alte denumiri
camfor

CE
200-945-0
CAS
76-22-2

C10H16O

7

6–8

D

CE
cineol
CAS
2-oxabiciclo[2.2.2]octan,
1,3,3-trimetilIUPAC
1,3,3-trimetil-2-oxabiciclo[2.2.2]octan
Alte denumiri
1,8-cineol

CE
207-431-5
CAS
470-82-6

C10H18O

5,5

4–7
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E

CE
p-ment-1-en-4-ol
CAS
4-metil-1-(1-metiletil)-3-ciclohexen-1-ol
IUPAC
1-(1-metiletil)-4-metil-3-ciclohexen-1-ol
Alte denumiri
terpinen-4-ol

CE
209-235-5
CAS
562-74-3

C10H18O

3,25

1,5 – 5

F

CE
acetat de 2-izopropenil-5metilhex-4-enil
CAS
acetat de 4-hexen-1-ol, 5metil-2-(1-metiletenil)
IUPAC
2-(1-metiletenil)-5-metilhex4-en-1-ol
Alte denumiri
(±)-acetat de lavandă

CE
247-327-7

C12H20O2

2,25

1,5 – 3

G

CE
dl-borneol
CAS
1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]
heptan-2-ol, (1R,2S,4R)-relIUPAC
(1R,2S,4R)-rel-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol
Alte denumiri
borneol

CE
208-080-0
CAS
507-70-0

C10H18O

2,25

1,5 – 3

H

CE
cariofilen
CAS
4,11,11-trimetil-8-metilenbiciclo[7.2.0]undec-4-enă,
(1R,4E,9S)-

CE
201-746-1
CAS
87-44-5

C15H24

1,75

1 – 2,5

CE
242-582-0

C15H24

1,1

0,2 – 2

CAS
25905-14-0

IUPAC
(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil8-metilen-biciclo[7.2.0]undec-4-enă
Alte denumiri
trans-beta-cariofilen
I

CE
(E)-7,11-dimetil-3-metilendodeca-1,6,10-trienă
CAS
(6E)-7,11-dimetil-3-metilen1,6,10-dodecatrienă
IUPAC
(E)-7,11-dimetil-3-metilen1,6,10-dodecatrienă
Alte denumiri
trans-beta-farnesen

CAS
18794-84-8
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J

CE
(R)-p-menta-1,8-dienă
CAS
(4R)-1-metil-4-(1-metiletenil)ciclohexen
IUPAC
(4R)-1-metil-4-(1-metiletenil)ciclohexen
Alte denumiri
limonen

CE
227-813-5
CAS
5989-27-5

C10H16

1

0,5 – 1,5

K

CE
3,7-dimetilocta-1,3,6-trienă
CAS
3,7-dimetil-1,3,6-octatrienă
IUPAC
3,7-dimetilocta-1,3,6-trienă
Alte denumiri
cis-beta-ocimen

CE
237-641-2
CAS
13877-91-3

C10H16

1

0,5 – 1,5

Constituenții cunoscuți ≥ 10%

Constituenți cunoscuți
Denumire CE
A

Acetat de linalil C12H20O2

B

Linalol C10H18O

Descriere CE
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Constituenți cunoscuți
Denumire CAS

Numere CAS conexe

A

Acetat de linalil C12H20O2

115-95-7

B

Linalol C10H18O

78-70-6

Constituenți cunoscuți
Formulă moleculară
Metoda CAS
A

C12H20O2

B

C10H18O

Formulă structurală

Notația SMILES

Constituenți cunoscuți
Greutate moleculară

Interval de variație a greutății moleculare

A

196,2888

/

B

154,2516

/
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7.7. Uleiul de crizantemă și izomerii izolați din acesta
O întreprindere produce un ulei de crizantemă care este extras din Chrysanthemum cinerariafolim, Compositae, după zdrobirea florilor și a frunzelor, cu un solvent care conține un
amestec de apă/etanol (1:10). După extracție, solventul este îndepărtat, iar „extractul” pur
este rafinat în etape ulterioare, rezultând în uleiul de crizantemă final.
În plus, din extract sunt izolați doi izomeri ca masă de reacție a:
Jasmolin I
(acid ciclopropancarboxilic, 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)-, (1S)-2-metil-4-oxo-3-(2Z)2-pentenil-2-ciclopenten-1-il ester, (1R,3R)-; (număr CAS 4466-14-2), și
Jasmolin II
(acid ciclopropancarboxilic, 3-[(1E)-3-metoxi-2-metil-3-oxo-1-propenil]-2,2-dimetil-, (1S)2-metil-4-oxo-3-(2Z)-2-pentenil-2-ciclopenten-1-ilester, (1R,3R)-; (număr CAS 1172-63-0).
În plus, întreprinderea a decis să sintetizeze, de asemenea, masa de reacție a izomerilor
Jasmolin I și II.
Întreprinderea adresează următoarele întrebări:
1.

Cum se identifică uleiul de crizantemă în scopul înregistrării?

2.

Masa de reacție a izomerilor izolați Jasmolin I și Jasmolin II este acoperită de înregistrarea uleiului?

3.

Amestecul sintetizat al celor doi izomeri poate fi considerat identic cu amestecul de
izomeri izolați din uleiul de crizantemă?

1.

Cum se identifică uleiul de crizantemă în scopul înregistrării?

Uleiul de crizantemă este considerat o substanță UVCB care nu poate fi identificată suficient
de compoziția sa chimică (pentru informații detaliate, a se vedea capitolul 4.3). Sunt esențiali alți parametri de identificare, cum ar fi sursa și procesul. Uleiul de crizantemă este de
natură biologică și se identifică prin intermediul speciei și al părții organismului din care este
obținut și prin intermediul procesului de rafinare (extracție cu un solvent). Cu toate acestea,
compoziția chimică și identitatea constituenților trebuie să fie indicate, în măsura în care
sunt cunoscute.
Următoarele informații sunt considerate necesare pentru identificarea suficientă a substanței:
Denumirea substanței

Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae; ulei obținut
din flori și frunze zdrobite prin extracție cu apă:etanol
(1:10).

Sursă
Gen, specie, subspecie

Chrysanthemum, cinerariafolium, Compositae

Partea plantei utilizată pentru ulei

Flori și frunze
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Proces
Metoda de producere

Zdrobire urmată de extracție

Solventul folosit pentru extracție

Apă:etanol (1:10)

Informații despre compoziție - constituenții cunoscuți % (g/g)
Denumirea constituentului

Număr CE

Număr
CAS

Min. %

Max.
%

Piretrin I:
[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.-beta.]]-crizantemat de 2-metil-4-oxo-3-(penta2,4-dienil)ciclopent-2-enil

204-455-8

121-21-1

30

38

Piretrin II:
[1R-[1.alfa.[.[S*(Z)](3.-beta.)-3-(3metoxi-2-metil-3-oxoprop-1enil)-2,2dimetilciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enil

204-462-6

121-29-9

27

35

Cinerin I:

246-948-0

25402-06-6

5

10

Cinerin II:
2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3oxoprop-1-enil)ciclopropancarboxilat
de 3-(2-butenil)-2-metil-4-oxociclopent-2-enil

204-454-2

121-20-0

8

15

Jasmolin I:
[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.-beta.]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3(pent-2-enil)ciclopent-2-enil

nu există

4466-14-2

4

10

Jasmolin II:
[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.-beta(E)]]-2,2dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de

nu există

1172-63-0

4

10

2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 3-(but-2enil)-2-metil-4-oxociclopent-2-enil

2-metil-4-oxo-3-(pent-2-enil)ciclopent-2-en-1-il
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În plus, substanța conține până la 40 de constituenți prezenți într-o concentrație mai
mică de 1 %.
Se poate lua în considerare, de asemenea, identificarea substanței ca substanță multi-constituent bine definită cu șase constituenți principali (masă de reacție a Piretrin I, Piretrin II,
Cinerin I, Cinerin II, Jasmolin I și Jasmolin II).
Substanța ar fi considerată „substanță prezentă în natură” dacă procesul de producere ar fi
doar „zdrobirea” și ar fi exceptată de la obligația de înregistrare dacă nu ar întruni criteriile
de clasificare ca substanță periculoasă în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.
2.

Masa de reacție a izomerilor izolați Jasmolin I și Jasmolin II este acoperită de
înregistrarea uleiului?

Masa de reacție a izomerilor izolați Jasmolin I și Jasmolin II nu face obiectul înregistrării
„uleiului de Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae” întrucât constituentul unic/constituenții unici nu sunt acoperiți de întreaga substanță UVCB și invers. Masa de reacție a Jasmolin I și Jasmolin II este considerată o substanță diferită.
Masa de reacție a Jasmolin I și Jasmolin II poate fi considerată substanță multi-constituent
(informații detaliate în capitolul 4.2.3) cu doi constituenți principali.
Următoarele informații sunt considerate necesare pentru identificarea suficientă a substanței:
Denumirea IUPAC a
substanței

Masă de reacție a
[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.-beta.]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(pent-2-enil)ciclopent2-enil
și
[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.-beta (E).]]-2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3(pent-2-enil)ciclopent-2-en-1-il

Altă denumire

Masă de reacție a Jasmolin I și Jasmolin II

Puritatea substanței

95 – 98 % (g/g)

Informații despre compoziție - constituenții principali în % (g/g)
Denumirea constituentului

Număr
CE

Număr CAS

Min. %

Max. %

Jasmolin I:
[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.beta.]]-2,2-dimetil-3(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarboxilat de
2-metil-4-oxo-3-(pent2-enil)ciclopent-2-enil

nu
există

4466-14-2

40

60
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Formulă moleculară

Formulă structurală
Greutate moleculară

Jasmolin II:
[1R-[1.alfa[S*(Z)],3.beta(E)]]-2,2-dimetil-3(3-metoxi-2-metil-3oxoprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de
2-metil-4-oxo-3-(pent2-enil)ciclopent-2-en-1il

C22H30O5
M = 374 g/mol
nu
există

1172-63-0

35

65

Formulă moleculară

Formulă structurală
Greutate moleculară

3.

C21H30O3
M = 330 g/mol

Este posibil ca amestecul sintetizat (masa de reacție) al celor doi izomeri să
fie considerat identic cu amestecul de izomeri izolați din uleiul de crizantemă?

Pentru substanțele bine definite din punct de vedere chimic, care sunt descrise suficient de
constituenții lor, nu este relevant dacă substanța este izolată dintr-un extract sau sintetizată
printr-un proces chimic. Prin urmare, masa de reacție sintetizată a Jasmolin I și Jasmolin II
poate fi considerată identică cu amestecul de izomeri izolați din uleiul de crizantemă, chiar
dacă au fost derivate din procese diferite de producție, cu condiția ca puritatea amestecului
și intervalul de concentrații ale constituenților principali să fie identice.
4.

Concluzie

Se identifică două substanțe:
1.
2.

Chrysanthemum cinerariafolium, Compositae; ulei obținut din flori și frunze zdrobite
prin extracție cu apă:etanol (1:10).
Masa de reacție a izomerilor Jasmolin I și Jasmolin II, independentă de procesul de
producere a substanței.

Dacă substanțele de mai sus ar fi utilizate doar în produse fitosanitare și biocide, s-ar considera că sunt înregistrate conform REACH (articolul 15).

7.8. Fenolul, izopropilatul, fosfatul
Fenolul, izopropilatul, fosfatul (3:1) reprezintă o substanță UVCB în cazul căreia variabilitatea unității izopropilate nu poate fi definită integral.
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Denumire și alți identificatori

Denumire IUPAC sau altă denumire chimică internațională

Fenol, izopropilat, fosfat (3:1)

Alte denumiri

Fenol, izopropilat, fosfat
Fenol, izopropilat, fosfat (3:1) (pe baza unui raport
molecular propilen:fenol de 1:1)

Număr CE
Denumire CE
Descriere CE

273-066-3
Fenol, izopropilat, fosfat (3:1)
/

Număr CAS
Denumire CAS

68937-41-7
Fenol, izopropilat, fosfat (3:1)

2. Informații despre compoziție - constituenții principali

Constituenți principali
Denumire IUPAC

Număr CAS

Fenol, izopropilat,
fosfat (3:1)

68937-41-7

Număr CE

273-066-3

Formulă
moleculară
Metoda Hill

Nespecificată

Concentrație tipică (%
g/g)

Interval
de concentrații
(% g/g)
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Constituenți principali
Denumire CE

Descriere CE

Fenol, izopropilat, fosfat (3:1)

/

Denumire CAS

Număr CAS

Fenol, izopropilat, fosfat (3:1)

68937-41-7

7.9. Compușii de amoniu cuaternar
O întreprindere sintetizează următoarele substanțe:
Substanța A
Compuși de amoniu cuaternar, di-C10-18-alchidimetil, cloruri
Număr CE

294-392-2

Număr CAS 91721-91-4
Distribuția catenelor de atomi de carbon:
C10

10 %

C11

5,5 %

C12

12 %

C13

7,5 %

C14

18 %

C15

8%

C16

24 %

C17

7%

C18

8%

Substanța B
Compuși de amoniu cuaternar, dialchili derivați din acizi grași din ulei de cocos dimetilați,
cloruri
Număr CE

263-087-6

Număr CAS 61789-77-3
Compoziția exactă a acestei substanțe nu este cunoscută de către întreprindere.
Substanța C
Bromură de didodecildimetilamoniu
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Substanța D
Clorură de didodecildimetilamoniu
Substanța E
Substanța E este produsă ca masă de reacție a bromurii de didodecildimetilamoniu și a clorurii de didodecildimetilamoniu (masă de reacție a substanțelor C și D)
Substanța F
Compuși de amoniu cuaternar, di-C14-18-alchildimetilamoniu, cloruri
Număr CE

268-072-8

Număr CAS 68002-59-5
Distribuția catenelor de atomi de carbon:
C14

20 %

C15

10 %

C16

40 %

C17

10 %

C18

20 %

Substanța G
Compuși de amoniu cuaternar, di-C4-22-alchidimetil, cloruri
Distribuția catenelor de atomi de carbon (un apostrof indică o legătură dublă, un apostrof
dublu indică o legătură triplă):
C4

0,5 %

C6

3,0 %

C8

6,0 %

C10

10,0 %

C12

12,0 %

C14

24,0 %

C16

20,0 %

C18

16,0 %

C18’

2,0 %

C18’’

0,5 %

C20

4,0 %

C22

2,0 %

Până în prezent, întreprinderea a utilizat pentru denumire doar substanța B [(compuși de
amoniu cuaternar, dialchili derivați din acizi grași din ulei de cocos dimetilați, cloruri, cu numărul CE 263-087-6 și numărul CAS 61789-77-3], deoarece este cea mai compatibilă cu
toate substanțele (de la substanța A la substanța G). Aceasta ar dori să știe dacă este posibil ca o singură înregistrare a substanței B să acopere toate substanțele (de la A la G).
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Observații generale

Hidrocarburile (parafine, olefine) derivate din grăsimi și uleiuri sau din înlocuitori sintetici
sunt identificate prin distribuția catenelor lor de atomi de carbon sau prin originea lor (descriptorul alchilic), prin grupa funcțională (descriptorul funcțiilor), de exemplu amoniu, și prin
raportul dintre anioni/cationi (descriptorul de săruri), de exemplu clorurile. Distribuția catenei, de exemplu C8-18, se referă la
saturat
liniar (neramificat)
toate numerele de atomi de carbon incluse (C8, C9, C10, C11,…., C18), în timp ce o distribuție
restrânsă nu acoperă una extinsă și invers.
În caz contrar, trebuie indicat în felul următor:
nesaturat (C16 nesaturat)
ramificat (C10 ramificat)
cu numere pare (C12-18 cu numere pare)
Catenele de atomi de carbon descrise de sursă trebuie să cuprindă distribuția care apare în
sursă, de exemplu alchilaminele de seu:
Alchilaminele de seu sunt în proporție de 99 % alchilamine primare cu catene liniare având
următoarea distribuție a catenelor de atomi de carbon (Ullmann, 1985) [un apostrof indică o
legătură dublă, un apostrof dublu indică o legătură triplă]:

2.

C12

1%

C14

3%

C14’

1%

C15

0,5 %

C16

29 %

C16’

3%

C17

1%

C18

23 %

C18’

37 %

C18’’

1,5 %

Cum se identifică substanțele în vederea înregistrării?

Fiecare substanță este comparată cu substanța B (care a fost utilizată în denumire până în
prezent) pentru a decide dacă cele două substanțe pot fi considerate identice.
Compararea substanțelor A și B
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Pentru constituentul „ulei de cocos” din substanța B se poate constata următoarea distribuție a catenelor (Ullmann, 1985) [un apostrof indică o legătură dublă, un apostrof dublu indică o legătură triplă]:
C6

0,5 %

C8

8%

C10

7%

C12

50 %

C14

18 %

C16

8%

C18

1,5 %

C18’

6%

C18’’

1%

Astfel, distribuția catenelor în cazul substanței A se abate de la distribuția catenelor de
atomi de carbon din constituentul „ulei de cocos” din substanța B. Întrucât compoziția calitativă și cantitativă a celor două substanțe prezintă o abatere semnificativă, acestea nu pot
fi considerate identice.
Compararea substanțelor B și C
Substanța B, „compuși de amoniu cuaternar, dialchili derivați din acizi grași din ulei de cocos dimetilați, cloruri”, descrie un amestec de constituenți cu catene de atomi de carbon de
diferite lungimi (de la C6 la C18 cu numere pare, liniare, saturate și nesaturate), în timp ce
substanța C descrie un singur constituent cu o catenă definită și saturată (C 12) cu un anion
diferit (bromură). Prin urmare, substanța C nu poate fi considerată identică cu substanța B.
Compararea substanțelor B și D
Substanța B, „compuși de amoniu cuaternar, dialchili derivați din acizi grași din ulei de cocos dimetilați, cloruri”, descrie un amestec de constituenți cu catene de atomi de carbon de
diferite lungimi (de la C6 la C18, cu numere pare, liniare, saturate și nesaturate), în timp ce
substanța D descrie un singur constituent cu o catenă definită și saturată (C 12) și cu același
anion (clorură). Substanțele B și D au denumiri diferite și nu pot fi considerate substanțe
identice, întrucât un singur constituent nu este acoperit de un amestec care conține un anumit constituent și invers.
Compararea substanțelor B și E
Substanța E este un amestec al substanțelor C și D. Ambele au o catenă saturată de C 12,
dar anioni diferiți (bromură și clorură). Substanța B, „compuși de amoniu cuaternar, dialchili
derivați din acizi grași din ulei de cocos dimetilați, cloruri”, descrie un amestec de constituenți cu catene de atomi de carbon de diferite lungimi (de la C6 la C18, cu numere pare, liniare, saturate și nesaturate) și clorura ca anion. În schimb, substanța E este descrisă doar de
catena de atomi de carbon C12, cu bromura ca anion suplimentar. Prin urmare, substanțele
B și E nu pot fi considerate identice. În consecință, este necesară o înregistrare separată
pentru substanța E.
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Compararea substanțelor B și F
Substanța F, „compuși de amoniu cuaternar, di-C14-18-alchildimetilamoniu, cloruri”, este un
amestec de constituenți cu catene de atomi de carbon de diferite lungimi (de la C 14 la C18,
cu numere pare și impare, liniare și saturate). Substanța F diferă de substanța B în ceea ce
privește compoziția și intervalul de distribuție a catenei de atomi de carbon. Substanța F are
o distribuție restrânsă a lungimii catenei de atomi de carbon și, în plus, are catenele de
atomi de carbon C15 și C17. Prin urmare, substanțele B și F nu pot fi considerate identice.
Compararea substanțelor B și G
Substanțele B și G par a fi foarte similare, întrucât distribuția catenei de atomi de carbon se
situează aproape în același interval. Cu toate acestea, substanța G include în plus catenele
de atomi de carbon C4, C20 și C22. Distribuția catenelor de atomi de carbon în substanța G
cuprinde o gamă mai largă decât cea a substanței B. Prin urmare, substanțele B și G nu pot
fi considerate identice.
3.

Concluzie

Hidrocarburile (parafine, olefine) pot fi considerate identice doar atunci când toți cei trei
descriptori (descriptorul alchilic, descriptorul funcțiilor și descriptorul de săruri) sunt identici.
În exemplul menționat anterior, descriptorii diferă între ei în toate situațiile. Prin urmare,
substanțele nu pot fi acoperite de o singură înregistrare a substanței B.

7.10. Substanțele obținute din petrol
Utilizând orientările din capitolul 4.3.2.2 pentru substanțele UVCB specifice, sunt prezentate
două exemple.

7.10.1. Fluxul de compoundare a benzinei (C4-C12)

1.

Denumire și alți identificatori

Denumire
Denumire IUPAC sau altă denumire
chimică internațională

Naftă (din petrol), reformată catalitic

Sursă
Identificarea sau descrierea sursei fluxului

Țiței

Proces
Descrierea procesului de rafinare

Proces de reformare catalitică
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Intervalul lungimilor catenelor de
atomi de carbon

C4-C12

Intervalul sau limita de fierbere

30 ˚C - 220 ˚C

Alte proprietăți fizice, de ex. vâscozitatea

sub 7 mm2/s la 40 ˚C (vâscozitate)

Număr CE
Număr CAS
Denumire CE/denumire CAS
Descriere CE/descriere CAS

273-271-8
68955-35-1
Naftă (din petrol), reformată catalitic
O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produselor rezultate
dintr-un proces de reformare catalitică.
Constă în principal în hidrocarburi al căror
număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C12, iar punctul de fierbere
este cuprins între aproximativ 30 °C și
220 °C (90 °F și 430 °F). Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi aromatice
cu catena ramificată. Acest flux poate conține benzen în proporție de cel puțin 10 %
din volum.

2.

Informații despre compoziție

Constituenți cunoscuți
Denumire IUPAC

Număr CAS

Număr CE

Interval de concentrații (% g/g)

Benzen

71-43-2

200-753-7

1-10

Toluen

108-88-3

203-625-9

20-25

Xilen

1330-20-7

215-535-7

15-20
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7.10.2. Motorine (din petrol)
1.

Denumire și alți identificatori

Denumire IUPAC sau altă denumire
chimică internațională

Motorine grele (din petrol), de distilare atmosferică

Sursă
Identificarea sau descrierea sursei fluxului

Țiței

Proces
Descrierea procesului de rafinare

Distilare atmosferică

Intervalul lungimilor catenelor de
atomi de carbon

C7 - C35

Intervalul sau limita de fierbere

121 ˚C - 510 ˚C

Alte proprietăți fizice, de ex. vâscozitatea

sub 2 mm2/s la 40 ˚C (vâscozitate)

Număr CE
Număr CAS
Denumire CE/denumire CAS
Descriere CE/descriere CAS

272-184-2
68783-08-4
Motorine grele (din petrol), de distilare atmosferică
O combinație complexă de hidrocarburi obținută din distilarea țițeiului. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon
variază în principal între C7 și C35, iar punctul de fierbere este cuprins între aproximativ
121 °C - 510 °C (250 °F - 950 °F).

2.

Compoziție chimică

Nu există informații disponibile.
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7.11. Enzimele
Utilizând orientările din capitolul 4.3.2.3 privind substanțele UVCB specifice, sunt prezentate
două exemple de concentrate enzimatice: subtilizina (identificată de nomenclatorul IUBMB
+ alți constituenți) și -amilaza (identificată de nomenclatorul IUBMB + organismul de producție).

7.11.1. Subtilizina

Proteină enzimatică

Subtilizină

Număr IUBMB

3.4.21.62

Denumiri date de IUBMB
(Denumire sistemică, denumirea enzimei, sinonime)

Subtilizină;
alcalază, alcalază 0,6L, alcalază 2,5L, enzimă
ALK, bacilopeptidază A, bacilopeptidază B, bioprază proteinază alcalină cu Bacillus subtilis,
bioprază AL 15, bioprază APL 30, colistinază (a
se vedea și observațiile), subtilizină J, subtilizină S41, subtilizină Sendai, subtilizină GX,
subtilizină E etc.

Observațiile IUBMB

Subtilizina este o endopeptidază serină, exemplu tipic pentru familia de
peptidaze S8. Aceasta nu conține reziduuri de
cisteină (deși astfel de reziduuri se găsesc în
enzime omoloage). Variațiile speciei includ
subtilizina BPN' (de asemenea, subtilizina B,
subtilopeptidaza B, subtilopeptidaza C, Nagarse, proteinaza Nagarse, subtilizina Novo,
proteinaza bacteriană Novo) și subtilizina Carlsberg (subtilizina A, subtilopeptidaza A, alcalaza Novo). Înregistrată anterior la EC 3.4.4.16
și inclusă la EC 3.4.21.14. Enzime similare
sunt produse de diverse tulpini de Bacillus
subtilis și de alte specii Bacillus [1,3].

Reacție

Hidroliza proteinelor cu specificitate largă pentru legăturile peptidice, precum și o preferință
pentru un reziduu mare neacoperit în P1. Hidrolize ale peptidelor și amidelor

Tipul reacției

hidrolaze;
cu acțiune asupra legăturilor peptidice (peptidaze);
endopeptidaze serine.
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Număr CE

232-752-2

Denumire CE

Subtilizină

Număr CAS

9014-01-1

Denumire CAS

Subtilizină

Concentrația proteinei enzimatice

26 %

Alți constituenți
Alte proteine, peptide și aminoacizi

39 %

Carbohidrați

11 %

Lipide

1%

Săruri anorganice

23 %

Parametri suplimentari
Substraturi și produse

proteine sau oligopeptide, apă
peptide

7.11.2. -amilaza

Proteină enzimatică

-amilază

Număr IUBMB

3.2.1.1

Denumiri date de IUBMB
(Denumire sistemică, denumirea enzimei, sinonime)

1,4--D-glucan glucohidrolază;
glicogenază;
-amilază;
alfa-amilază;
endoamilază;
Taka-amilază A
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Observațiile IUBMB

Acționează în mod aleatoriu asupra amidonului,
glicogenului, precum și asupra polizaharidelor
și oligozaharidelor conexe; grupurile de reducere sunt eliberate în configurația . Termenul
„” se referă la configurația anomerică inițială
a grupului de zaharuri libere eliberate, și nu la
configurația legăturii hidrolizate.

Reacție

Endohidroliză a legăturilor 1,4--D-glucozidice
în
polizaharide care conțin trei sau mai multe unități de D-glucoză
cu legături 1,4--.

Tipul reacției

hidrolaze;
glicozidaze;
glicozidaze, adică enzime care hidrolizează
compușii glicosili O- și S-.

Număr CE

232-565-6

Denumire CE

Amilază, 

Număr CAS

9000-90-2

Numere CAS conexe

9001-95-0, 9036-05-9, 9077-78-5, 13531950-5,
106009-10-3, 70356-39-7, 144133-13-1
(toate eliminate)

Denumire CAS

Amilază, 

Concentrația proteinei enzimatice

37 %

Alți constituenți
Alte proteine, peptide și aminoacizi

30 %

Carbohidrați

19 %

Săruri anorganice

14 %

Parametri suplimentari
Substraturi și produse

amidon, glicogen, apă,
polizaharide, oligozaharide

97

98

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

Anexa 1 - Instrumente de orientare
Anexa de față cuprinde o listă de site-uri, baze de date și manuale care pot fi utile pentru
identificarea corespunzătoare a denumirilor IUPAC, CAS și CE, a numerelor CAS și CE, a formulelor moleculare și structurale, inclusiv a notației SMILES, precum și a altor parametri
necesari pentru identificarea substanței. Nu au fost incluse bazele de date și instrumentele
de orientare comerciale.

Informații generale
Parametru de identitate a substanței

Sursă

Descrierea sursei

U.S. Department of
Health and Human
Services (Departamentul pentru Sănătate și
Servicii Sociale al SUA)

http://sis.nlm.nih.gov/chemical.html

Un grup de baze de
date și instrumente
care să-i ajute pe utilizatori în căutarea de
informații chimice

Sistemul informatic al
Perkin Elmer

http://chemfinder.cambridgesoft.com/

O bază de date gratuită care oferă structuri chimice, proprietăți fizice și linkuri către informații relevante

Baza de cunoștințe privind experimentele
BIOVIA (Experiment
Knowledge Base –
EKB)

http://accelrys.com/products/informatics/

Software chimic; lista
alfabetică a produselor Accord
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Denumire și alți identificatori
Parametru
de identitate a substanței

Sursă

Descrierea sursei

Denumire
IUPAC

https://iupac.org/what-we-do/nomenclature/

Site-ul oficial al IUPAC

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac

Nomenclatorul chimic și recomandările IUPAC (sub autoritatea
IUPAC)

Nomenclature of Organic Chemistry
(Blue Book) [Nomenclatorul chimiei organice (Cartea albastră)], Pergamon,
1979 [ISBN 0-08022-3699]

Publicații principale privind nomenclatorul IUPAC, actualizare preconizată pentru anul 2006.

A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds (recommendations
1993) (supplementary Blue Book) [Ghid
privind nomenclatorul IUPAC al compușilor organici (Cartea albastră suplimentară) (recomandări 1993)], Blackwell
Science, 1993 [ISBN 0-63203-4882]

Publicații principale privind nomenclatorul IUPAC, actualizare preconizată pentru anul 2006.

Nomenclature of Inorganic Chemistry
(recommendations 1990) (Red Book)
[Nomenclatorul chimiei anorganice (recomandări 1990) (Cartea roșie)],

Publicații principale privind nomenclatorul IUPAC, actualizare preconizată pentru iulie 2005.

Blackwell Science, 1990 [ISBN 0-632024941]
Denumire
IUPAC

Biochemical Nomenclature and Related
Documents (White Book) [Nomenclatorul biochimic și documentele conexe,
(Cartea albă)], Portland Press, 1992
[ISBN 1-85578-005-4]

Publicații principale privind nomenclatorul IUPAC

Principles of Chemical Nomenclature: a
Guide to IUPAC Recommendations (Principiile nomenclaturii chimice: ghid pentru recomandările IUPAC)

Volum introductiv care acoperă
toate tipurile de compuși

Blackwell Science, 1998 [ISBN 0-865426856]
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http://www.acdlabs.com/products/draw_nom/

Program informatizat de denumiri
comerciale care poate fi foarte util
în denumirea structurilor de complexitate moderată. De asemenea,
software gratuit disponibil pentru
molecule mici (recomandat de
IUPAC)

http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature

Nomenclator de chimie organică al
IUPAC (recomandat de IUPAC)

http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_671.htm

Listă completă a rădăcinilor lexicale aprobate ale denumirilor comune și semisistematice ale compușilor organici

http://www.chemexper.com/

Obiectivul directorului chimic ChemExper este de a crea o bază de
date comună și accesibilă în mod
gratuit care să conțină substanțele
chimice existente pe internet.
Această bază de date conține substanțele chimice cu caracteristicile
lor fizice. Oricine poate furniza informații chimice și poate consulta
informații prin intermediul unui
browser.

Nomenclatorul IUBMB

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/
sau
http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb

Baza de date a nomenclatorului biochimic al IUBMB (sub autoritatea
IUBMB)

Alte denumiri

http://www.colour-index.com/colour-index-generic-name

Denumiri generice din indexul de
culori, Colour Index International
(Indexul internațional de culori), a
patra ediție online

http://online.personalcarecouncil.org/jsp/Home.jsp

INCI (Nomenclatorul internațional
al ingredientelor din produsele cosmetice), site-ul oficial al Consiliului
pentru produse de îngrijire personală

https://www.epa.gov/tsca-inventory/certain-chemical-substances-containing-varying-carbon-chain-lengths-alkyl-ranges

US EPA Substanțe care conțin catene de atomi de carbon de lungimi variabile (intervale alchilice cu
utilizarea notației CX-Y)

http://www.cenorm.be

Norme CE, site-ul oficial al Comitetului European de Standardizare

Alți identificatori
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Număr CE

https://echa.europa.eu/ro/informationon-chemicals/ec-inventory

Inventarul CE: căutare în EINECS,
ELINCS, NLP și anexa I la Directiva
67/548/CEE

Număr CAS

http://www.cas.org

Site-ul oficial al serviciului de înregistrare CAS

http://www.chemistry.org

Site-ul oficial al American Chemical
Society (Societatea Americană de
Chimie)

Formula moleculară și structurală
Parametru
de identitate a substanței

Sursă

Descrierea sursei

SMILES

http://www.cheminfo.org/flavor/malaria/Utilities/SMILES_generator___checker/index.
html

Generator SMILES gratuit

Greutate
moleculară
și SMILES

http://www.acdlabs.com/download/chemsk.html

ACDChemsketch, software gratuit
(disponibil și în comerț)

O serie de
parametri
fizico-chimici

http://www2.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface

EPI SuiteTM (Estimation Programs
Interface) este o serie de modele de
estimare a proprietăților fizice/chimice și a evoluției mediului bazată
pe Windows®, elaborată de Office of
Pollution Prevention and Toxics (Biroul de prevenire a poluării și pentru substanțele toxice) din cadrul
EPA și de Syracuse Research Corporation (SRC).
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Anexa 2 - Orientări tehnice pentru fiecare parametru de
identificare a substanței
Informațiile prezentate în această anexă se adresează utilizatorilor ghidului care nu sunt
familiarizați cu normele tehnice pentru nomenclatură, cu utilizarea diverselor numere de
registru și cu regulile de notație pentru informațiile moleculare și structurale, cu datele
spectrale etc.
Anexa oferă o introducere generală rezumând principiile fundamentale și îndrumă utilizatorul către sursele originale pentru o informare completă.
Această imagine de ansamblu este o versiune simplificată, nu una completă sau exhaustivă, și nu este suficient de detaliată pentru utilizatorul profesionist. În niciun caz nu trebuie să fie considerată echivalentă cu sursa oficială.
1 Denumirea (denumirile) din nomenclatorul IUPAC - sau dintr-un alt nomenclator internațional
La înregistrare trebuie precizată denumirea IUPAC a substanței în limba engleză sau o
altă denumire bine definită acceptată la nivel internațional.
O denumire IUPAC se bazează pe nomenclatorul chimic standard internațional instituit de
organizația Internațională IUPAC, Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată
(pentru referințe corespunzătoare a se vedea anexa 1). Nomenclatorul IUPAC reprezintă
un mod sistematic de denumire a substanțelor chimice, atât a celor organice, cât și a celor anorganice. În nomenclatorul IUPAC, prefixele, sufixele și infixele sunt utilizate pentru a descrie tipul și poziția grupelor funcționale în substanță.
penta-1,3-dien-1-ol, în acest exemplu:
prefixul este penta-1,3infixul este -di și
sufixul este -ol
en- este baza denumirii, rădăcina lexicală a acesteia.
Setul de reguli a fost dezvoltat pe parcursul mai multor ani și este modificat permanent
pentru a avea în vedere noile componente ale diversității moleculare și posibilele conflicte sau confuzii care au fost identificate. Regulile instituite de IUPAC pot fi utilizate numai pentru substanțele bine definite.
În cele ce urmează sunt prezentate câteva orientări generale privind structura unei denumiri IUPAC. Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați orientările prevăzute la
capitolul 4 din ghid.
1.1

Substanță organică

Etapa 1

Identificarea numărului de atomi de carbon din cea mai lungă catenă continuă
de atomi de carbon; acest număr determină prefixul, prima parte a rădăcinii:
Numărul de atomi
de carbon

Rădăcină

1

met-

2

et-
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Etapa 2

3

prop-

4

but-

5

pent-

6

hex-

7

hept-

8

oct-

N

….

104

Stabilirea saturației catenei; saturația catenei determină sufixul, cea de-a
doua parte a rădăcinii:
Saturație

Legături

Sufix

nesaturată

dublă
triplă

-enă
-in

saturată

-

-ană

În cazul unor legături duble sau triple multiple, numărul legăturilor este indicat prin „mono”, „di”, „tri” etc. în fața sufixului:
pentenă cu 2 legături duble: pentadienă
Etapa 3

Combinarea rădăcinii cu prefixul, sufixul și adăugările
NB: Pentru rădăcina lexicală a denumirii, se pot utiliza, de asemenea, denumirile comune și semisistematice aprobate de IUPAC:
benzen, toluen etc.

Etapa 4

A se utiliza tabelul de mai jos:



identificarea substituenților și/sau a grupelor funcționale: grupele de carbon sau
cele fără carbon atașate la catena de atomi de carbon identificată la 1;



stabilirea ordinii ierarhice a substituenților și/sau a grupelor funcționale;



adăugarea sufixului pentru primul substituent/prima grupă funcțională, precum și
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pentru următorii/următoarele, în ordine ierarhică;


adăugarea prefixului pentru ceilalți substituenți și celelalte grupe funcționale în ordine alfabetică.
Ierarhie

Grupă

Formulă

Sufix

Prefix

1

Acid carboxilic

R-COOH

acid -ic

carboxi

2

Ester

R-CO-O-R

-oat

-

3

Amidă

R-CONH2

-amidă

carbamoil

4

Cianură

R-CN

-nitril

ciano-

5

Aldehidă

R-CHO

-al

oxo

6

Cetonă

R-CO-R

-onă

oxo

7

Alcool

R-OH

-ol

hidroxil

8

Tiol

R-SH

-tiol

sulfanil

9

Amină

R-NH2

-amină

amino

1.2

Substanță anorganică

1.2.1

Denumirea substanțelor anorganice simple

Denumirea substanțelor anorganice se bazează pe un set de reguli (Cartea roșie a
IUPAC, a se vedea referința de la punctul 7.1), cele mai importante dintre acestea fiind
prezentate mai jos:
1

Anionii cu un singur atom sunt denumiți cu ajutorul sufixului „-id”:
O2- înseamnă oxid

2
Compușii ionici simpli au denumiri în care cationul este urmat de anion. Pentru cationii cu sarcini > 1, sarcinile sunt scrise cu cifre romane în paranteză, imediat
după denumirea elementului:
Cu2+ este cupru (II)
3
Hidrații sunt denumiți sub forma compusului ionic urmat de un prefix numeric și de „-hidrat”. Prefixele numerice sunt mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-,
octa-, nona-, deca-:
CuSO4 · 5H2O este „sulfat de cupru (II) pentahidrat”
În scopul înregistrării, hidrații și, după caz, forma anhidră, ai unei anumite săruri de metal sunt considerați „substanțe identice”.
4
Compușii moleculari anorganici sunt denumiți printr-un prefix (a se vedea
hidrații) înainte de fiecare element. Cel mai electronegativ element este scris primul, cu
sufixul „-id” sau „-ură”:
CO2 este dioxid de carbon, iar CCl4 este tetraclorură de carbon
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5
Acizii sunt denumiți după anionul format la dizolvarea acidului în apă. Există
mai multe posibilități:
a
dacă, la dizolvarea în apă, acidul disociază într-un anion cu denumirea sub
forma „x”-id sau „x”-ură”, acidul este denumit acid „x”-hidro-ic:
acidul clorhidric formează un anion clorură
b
dacă, la dizolvarea în apă, acidul disociază într-un anion cu denumirea sub
forma „x”-at, acidul este denumit acid „x”-ic:
acidul cloric disociază în anioni clorați în apă
c
dacă, la dizolvarea în apă, acidul disociază într-un anion cu denumirea sub
forma „x”-it, acidul este numit acid „x”-os:
acidul cloros disociază în anioni cloriți
1.2.2

Denumirea fazelor mineralogice

În general, fazele mineralogice complexe conțin o combinație de trei sau mai multe elemente. Cele mai multe dintre elementele prezente sunt combinate cu oxigenul și, pentru
a simplifica identificarea, compușii complecși sunt considerați în mod normal de către
specialiștii în mineralogie ca fiind alcătuiți din oxizi, unii dintre aceștia având un caracter
bazic, iar alții un caracter acid. De exemplu, silicații au fost reprezentați în mod obișnuit
fie ca sumă a unui număr de oxizi, fie ca săruri ale unui acid silicic, fie ca acizi aluminosilicici. În consecință, ortosilicatul de calciu poate fi reprezentat ca 2CaO.SiO 2, o combinație de oxizi separați, sau Ca2SiO4, ca sare de calciu a acidului ortosilicic H4SiO4. Același
lucru este valabil și pentru alți oxizi complecși de minerale - aceștia sunt denumiți cu un
prefix înainte de fiecare oxid (de exemplu Ca3SiO5 = silicat tricalcic= 3CaO.SiO2). În anumite sectoare industriale s-a introdus o simplificare suplimentară pentru a prescurta formulele compuse. De exemplu, în cazul clincherului de ciment Portland, 2CaO.SiO 2 (ortosilicatul de calciu sau silicatul dicalcic) este redus la C2S, unde C = CaO, iar S = SiO2. Se
recomandă trimiterea la texte mineralogice sau industriale standard în cazul în care trebuie denumite sau identificate faze mineralogice complexe.
1.3

Produsele naturale și componenții aferenți

Pentru produsele naturale, IUPAC a dezvoltat mai multe reguli privind denumirea sistematică. Pe scurt, aceasta înseamnă că pentru substanțele extrase dintr-o sursă naturală
denumirea se bazează, dacă este posibil, pe denumirea familiei, genului sau speciei organismului din care a fost extrasă substanța:
Pentru o proteină ipotetică, Hypothecalia Examplare, denumirea se bazează pe
termenii hypothecalia și/sau examplare, de exemplu Horse Examplare
Dacă este posibil, denumirea ar trebui să reflecte distribuția cunoscută sau probabilă a
produsului natural. După caz, clasa sau ordinul ar putea să fie de asemenea utilizate ca
bază pentru denumirea unei substanțe care apare într-un număr de familii conexe. Denumirea produselor naturale cu structură necunoscută nu ar trebui să conțină prefixele,
sufixele și/sau infixele folosite în nomenclatura organică:
Produs de condensare al Horse examplare, Valarine adăugat la N-terminal
Multe substanțe prezente în natură aparțin unor clase structurale bine definite, fiecare
dintre acestea putând fi caracterizată printr-un set de structuri originare strâns legate între ele, ceea ce înseamnă că fiecare poate fi derivată dintr-o structură fundamentală.
Denumirile sistematice ale acestor substanțe prezente în natură și ale derivatelor lor se
pot baza pe denumirea unei structuri originare fundamentale corespunzătoare:
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Alcaloizii, steroizii, terpenoidele și vitaminele sunt structuri originare bine cunoscute
O structură originară fundamentală ar trebui să reflecte scheletul de bază care este comun celor mai multe substanțe din clasa respectivă. Substanțele prezente în natură sau
derivatele sunt denumite după structura originară, prin adăugarea de prefixe, sufixe sau
infixe care exprimă:


modificări ale structurii scheletice



înlocuirea atomilor scheletici



modificări ale nivelului de hidrogenare implicat de denumirea structurii originare



atomii sau grupele care înlocuiesc atomii de hidrogen din structura originară



configurațiile care nu sunt presupuse deja de denumirea structurii originare sau
modificate în raport cu configurația presupusă.
Clorura de tiamină este numită și vitamina B1

Pentru informații mai detaliate despre denumirea sistematică a produselor naturale și a
substanțelor conexe, vă recomandăm să contactați IUPAC (a se vedea anexa 1).
1.4

Denumirile IUPAC imposibil de derivat
Dacă derivarea unei denumiri IUPAC pentru anumite substanțe nu este posibilă, se
pot utiliza alte denumiri acceptate la nivel internațional, specifice acestor substanțe, cum ar fi:



minerale și minereuri; denumiri mineralogice;



substanțe obținute din petrol;



denumiri generice preluate din Indexul de culori (Colour Index)3;



aditivi ai benzinei;



INCI (Nomenclatorul internațional al ingredientelor din produsele cosmetice) 4;



denumiri pentru surfactanți conform SDA (Soap and Detergent Association - Asociația pentru săpunuri și detergenți)5;



etc.

2

Alte denumiri
Este utilă înregistrarea în temeiul Regulamentului REACH a tuturor denumirilor relevante și/sau a identificatorilor publici în toate limbile în care o substanță este sau
va fi comercializată în UE (de exemplu denumirile comerciale). Aici sunt incluse denumirile comerciale, sinonimele, abrevierile etc.

 http://www.colour-index.com, Colour Index International (Indexul internațional de
culori), a patra ediție online
 http://online.personalcarecouncil.org/jsp/Home.jsp, INCI, site-ul oficial al Personal
Care Products Council (Consiliul pentru produse de îngrijire personală)
 http://www.cleaninginstitute.org/, site-ul oficial al ACI (American Cleaning Institute –
Institutul American pentru Curățenie).
3

Numărul CE din EINECS, ELINCS sau NLP (inventarul CE)

Numărul CE, adică numărul EINECS, ELINCS sau NLP, reprezintă numărul oficial al substanței în cadrul Uniunii Europene. Numărul CE se poate obține din publicațiile oficiale ale
EINECS, ELINCS și NPL, precum și ale Agenției Europene pentru Produse Chimice.
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Numărul CE este alcătuit din 7 cifre de tipul x1x2x3-x4x5x6-x7. Prima cifră este definită de
lista căreia îi aparține substanța:

4

Listă

Prima cifră a numărului CE

EINECS

2 sau 3

ELINCS

4

NLP

5

Denumirea CAS și numărul CAS

Chemical Abstracts Service (CAS), un departament al American Chemical Society (Societatea Americană de Chimie - ACS), atribuie o denumire și un număr CAS fiecărui produs
chimic care intră în baza de date a CAS. Denumirile și numerele sunt atribuite în ordine
secvențială substanțelor unice identificate de oamenii de știință ai CAS. Fiecare substanță înregistrată la Chemical Abstracts Service deține o denumire în conformitate cu
nomenclatura CAS, pe care ACS o adoptă respectând recomandările Comitetului ACS privind nomenclatura (a se vedea referințele din anexa 1).
4.1

Denumirea CAS

Denumirea CAS este denumirea dată de Chemical Abstract Service și este diferită de denumirea IUPAC. Nomenclatura CAS se bazează pe un set limitat de criterii care nu sunt
întotdeauna suficiente pentru a obține denumirea unei substanțe. Prin urmare, în general, se recomandă contactarea Chemical Abstract Service pentru a obține o denumire
CAS corectă.
Pe scurt, regulile de bază privind nomenclatura sunt următoarele:


se selectează o componentă „principală” a substanței care să funcționeze ca denumire principală sau originară;



substituenții sunt enumerați după denumirea principală/originară, ceea ce formează o ordine inversă;



când există mai mulți substituenți, aceștia sunt enumerați în ordine alfabetică (inclusiv prefixele):
o-Xilen-3-ol este benzen, 1,2-dimetil, 3-hidroxi.

4.2

Numărul CAS

Numerele CAS se pot obține de la Chemical Abstract Service.
Numărul CAS este alcătuit dintr-un număr de minimum 5 cifre, împărțit în trei părți separate prin cratime. A doua parte este alcătuită întotdeauna din 2 cifre, iar a treia parte
dintr-o cifră:
Ni ......N4 N3 – N2 N1 - R
În vederea verificării numărului CAS, există o „sumă de control”:

iN i  .......4 N 4  3 N 3  2 N 2  1 N 1

10

 iN
10

i

Q

R
10
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Corectitudinea numărului CAS se determină în funcție de suma de control.
5

Alte coduri de identitate
Se pot oferi și alte coduri de identitate acceptate la nivel internațional, cum ar fi:



numărul ONU;



numărul din Colour Index (Indexul de culori);



numărul de culoare.

6

Formula moleculară, formula structurală și SMILES

6.1

Formula moleculară

Formula moleculară identifică fiecare tip de element prin simbolul său chimic și identifică
numărul de atomi din fiecare element existent într-o moleculă discretă a substanței.
Formulele moleculare trebuie să fie indicate în conformitate cu sistemul (tradițional) Hill
și, în plus, în conformitate cu sistemul CAS, în cazul în care acesta diferă de formula stabilită prin sistemul Hill.
În aplicarea metodei Hill se pot urma etapele de mai jos:
1.

identificarea elementelor și enumerarea simbolurilor chimice;

2.

aranjarea elementelor în ordinea corectă:
a.

substanțe cu conținut de carbon:

Fiecare element este menționat prin simbolul său chimic, în ordinea următoare:
(1) carbon;
(2) hidrogen;
(3) alte simboluri ale elementelor în ordine alfabetică:
pentan: C5H12
pentenă: C5H10
pentanol: C5H12O
b.

substanțe care nu au conținut de carbon:

Fiecare element este prezentat în ordine alfabetică:

Acid clorhidric: HCl
3. pentru fiecare element, dacă numărul de atomi este > 1, indicarea numărului de
atomi ca indice inferior al simbolurilor chimice;
4. adăugarea informațiilor care nu au legătură cu structura principală la sfârșitul formulei
moleculare, separate printr-un punct sau printr-o virgulă:
benzoatul de sodiu este C7H6O2, sare de sodiu
sulfatul de cupru dihidrat este CuO4S.2H2O
În cazul în care, pentru o anumită substanță, nu se poate aplica metoda Hill, formula
moleculară trebuie să fie stabilită într-un mod diferit, de exemplu ca formulă empirică,
ca descriere simplă a atomilor și a raportului atomilor disponibili sau ca formulă dată de
Chemical Abstract Service (a se vedea capitolul 4 din ghid).
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Formula structurală

Formula structurală este necesară pentru vizualizarea dispunerii moleculelor în substanță
și a relațiilor dintre acestea. Formula structurală ar trebui să indice localizarea atomilor,
a ionilor sau a grupelor și natura legăturilor care îi unesc. Aceasta include, de asemenea,
izomerismul, adică izomerii cis/trans, chiralitatea, enantiomerii etc.
Formula structurală poate fi prezentată în forme diferite: sub formă de formulă moleculară și/sau sub formă de diagramă structurală.
- Formula structurală sub formă de formulă moleculară
1.

Se notează toate elementele din grupă în ordinea apariției:
n-pentan: CH3CH2CH2CH2CH3

2.

Fiecare substituent este notat în paranteză, imediat după atomul de care
este legat:
2-metilbutan: CH3CH(CH2)CH2CH3

3.

În cazul legăturilor duble sau triple, acestea sunt incluse între grupele de
elemente afectate:
pent-1-enă: CH2=CHCH2CH2CH3

- Formula structurală sub formă de diagramă structurală
În cazul unei diagrame structurale, elementele și legăturile dintre elemente sunt vizualizate într-o imagine 2D sau 3D. Există mai multe metode:
1.
indicarea tuturor elementelor care nu conțin atomi de carbon și a hidrogenului atașat la astfel de elemente

OH

2.

pent-1-ene

pentan-1-ol

pentane

indicarea tuturor elementelor după denumire
H

H

H

H

H

H

H

H

C
H

C
H

C
H

C
H

C
H

H

H

H

C

H

C

H
H

C

H

C

H

C

H

H

C

H
H

C

H

H

H

C

C

C

H

H

H

H

H
O
H

pentane
3.

pentan-1-ol

pent-1-ene

indicarea carbonului și hidrogenului ca grupări (de exemplu CH3), a tuturor elementelor care nu conțin atomi de carbon și a tuturor atomilor de hidrogen care nu
sunt legați de carbon.
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CH2
H3C

H3C

CH2
CH2

H2C

CH2

CH3

CH2 CH2

CH
CH2 CH2
CH3

CH2 OH

pentan-1-ol

pentane

6.3

pent-1-ene

Notația SMILES

SMILES reprezintă acronimul pentru Simplified Molecular Input Line Entry Specification
(Specificație pentru înregistrarea simplificată a structurii moleculare sub formă de text
liniar)32. Acesta este un sistem de notații chimice utilizat pentru reprezentarea unei
structuri moleculare printr-un șir liniar de simboluri. În notația SMILES standard, denumirea unei molecule este sinonimă cu structura sa: aceasta arată indirect o imagine bidimensională a structurii moleculare. Întrucât o structură chimică bidimensională poate fi
obținută în diverse moduri, există mai multe notații SMILES corecte pentru o singură
moleculă. Baza SMILES este reprezentarea unui model de valență a unei molecule; prin
urmare, nu se recomandă descrierea moleculelor care nu pot fi reprezentate printr-un
model de valență.
Notațiile SMILES sunt alcătuite din atomi, desemnate de simbolurile elementelor, din legături, paranteze, utilizate pentru a demonstra ramificarea, și din numere, utilizate pentru structurile ciclice. O notație SMILES exprimă o structură moleculară ca un grafic cu
indicații chirale opționale. O astfel de notație care descrie structura doar în ceea ce privește legăturile și atomii este denumită notație SMILES generică; notația scrisă cu specificațiile izotopice și chirale este cunoscută drept notație SMILES izomerică.
În linii mari, notația SMILES se bazează pe câteva reguli de bază:
1.

Atomii sunt reprezentați de simbolurile lor atomice.

2.

Fiecare atom, cu excepția hidrogenului, este specificat în mod independent:
a.

32

elementele din „subsetul organic” B, C, N, O, P, S, F, Cl, Br și I sunt
scrise fără paranteză și fără H atașat, atâta timp cât numărul atomilor
de hidrogen (H) este conform cu cea mai mică valență normală/cele mai
mici valențe normale compatibilă/compatibile cu legăturile explicite:

Element din „subsetul organic”

„Cea mai mică valență normală/cele
mai mici valențe
normale”

B

3

C

4

Weininger (1988) SMILES, a chemical language and information system. 1. Introduction to methodology
and encoding rules (SMILES, limbaj chimic și sistem de informații 1. Introducere în metodologie și reguli de
codare); J. Chem. Inf. Comput. Sci.; 1988; 28(1); 31-36.
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b.

N

3 și 5

O

2

P

3 și 5

S

2, 4 și 6

F

1

Cl

1

Br

1

I

1
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elementele din „subsetul organic” sunt scrise cu paranteză atunci când
numărul de atomi de hidrogen (H) nu este conform cu cea mai mică valență normală:
cationul amoniu este NH4+

c.
3.

elementele care nu fac parte din „subsetul organic” sunt scrise în paranteză cu indicarea hidrogenului atașat;

Atomii alifatici sunt scriși cu majuscule; atomii aromatici sunt scriși cu minuscule:
benzenul este c1ccccc1, iar ciclohexanul este C1CCCCC1

4.

5.

6.

Hidrogenul este inclus doar în următoarele situații:
a.

hidrogenul cu sarcină, adică protonul, [H+];

b.

atomi de hidrogen legați de alți atomi de hidrogen, adică hidrogenul
molecular, [H][H];

c.

atomi de hidrogen legați la fiecare al doilea atom, adică puntea de
atomi de hidrogen;

d.

specificațiile hidrogenului izotopic, de exemplu deuteriul ([2H]);

e.

dacă atomul de hidrogen este conectat la un atom chiral.

Cele patru legături de bază sunt indicate după cum urmează:
Tipul legăturii

Notația SMILES

simplă

- (nu se indică)

dublă

=

triplă

#

aromatică

caractere minuscule

Substituenții sunt afișați în paranteză și imediat după atomii de care sunt legați:
2-metilbutan este CC(C)CC
a

substituenții se indică întotdeauna imediat după atomii relevanți; nu pot
urma după un simbol de legătură dublă sau triplă:
acidul pentanoic este CCCCC(=O)O
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b.

se permit substituenți în cadrul substituenților:
2-(1-metiletil)butanul este CC(C(C)C)CC

7.

8.

În cazul structurilor ciclice, cifrele de la 1 la 9 sunt utilizate pentru a indica atomul
care începe și atomul care termină ciclul.
a.

Aceeași cifră este utilizată pentru a indica atomul care începe și atomul
care termină fiecare inel. Ce doi atomi trebuie să fie legați între ei.

b.

Numerele sunt menționate imediat după atomii utilizați pentru indicarea
poziției de început și de sfârșit.

c.

Atomul inițial sau cel final poate fi asociat cu două numere consecutive.

Compușii deconectați sunt desemnați ca structuri individuale sau ioni separați
printr-un punct („.”). Atomii adiacenți separați prin punct („.”) nu sunt legați direct unul de altul, de exemplu legătura Van der Waals:
hidroclorura de aminopropan este C=CC(N).HCl

9.

Configurarea izomerică este specificată prin caracterele grafice „\” și „/”. Aceste
simboluri indică direcția relativă între două legături izomerice. (cis =„/ \”, trans =
„/ /”). SMILES utilizează chiralitatea locală, ceea ce înseamnă că chiralitatea trebuie să fie specificată integral:
cis-1,2-di-bromo-etenă este Br/C=C\Br
trans-1,2-di-bromo-etenă este Br/C=C/Br

10.

Enantiomerii sau chiralitatea sunt menționați prin simbolul „@”. Acest simbol indică faptul că vecinii imediați ai atomului chiral sunt enumerați în sens contrar
acelor de ceasornic. Dacă se folosește simbolul „@@”, atomii sunt enumerați în
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sensul acelor de ceasornic. Atomul chiral și simbolul „@” sunt indicate în paranteză:
2-clor-2- acid hidroxipropanoic cu
chiralitate specificată este C[C@](Cl)(O)C(=O)(O)
11.

Specificațiile izotopice sunt indicate prin plasarea înaintea simbolului atomic a
unui număr egal cu masa atomică integrală relevantă. Masa atomică poate fi specificată doar în paranteză:
carbon-13 este [13C], iar oxigen-18 este [18O]

Pentru stabilirea notației SMILES, sunt disponibile mai multe instrumente (generatoare
de SMILES) (a se vedea anexa 1).
7

Informații despre activitatea optică

Activitatea optică reprezintă capacitatea substanțelor asimetrice de a roti orientarea luminii planare polarizate. Astfel de substanțe și imaginile în oglindă ale acestora sunt cunoscute drept enantiomeri și au unul sau mai multe centre chirale. Deși diferă în aranjamentul geometric, enantiomerii posedă proprietăți chimice și fizice identice. Deoarece fiecare tip de enantiomer afectează lumina polarizată în mod diferit, activitatea optică
poate fi folosită pentru a identifica enantiomerul care este prezent într-o probă și, prin
urmare, de asemenea, puritatea substanței. Magnitudinea rotației este o proprietate intrinsecă a moleculei.
Enantiomerii au întotdeauna rotații opuse: ei polarizează lumina în aceeași măsură, dar
în direcții opuse. Activitatea optică a unui amestec de enantiomeri este, prin urmare, o
indicație a raportului dintre doi enantiomeri. Un amestec 50-50 de enantiomeri are o activitate optică 0.
Rotația observată depinde de concentrație, de lungimea eprubetei, de temperatură și de
lungimea de undă a sursei de lumină.
Prin urmare, activitatea optică reprezintă parametrul definitoriu de identificare a unei
substanțe asimetrice și este singurul parametru care diferențiază substanța de imaginea
sa în oglindă. Prin urmare, dacă este aplicabilă, activitatea optică a substanței ar trebui
să fie menționată.
Standardul pentru activitatea optică este denumit rotație specifică. Rotația specifică este
definită ca rotația luminii observate la 5 896 de ångströmi, cu o lungime a traiectoriei de
1 dm și o concentrație a probei de 1 g/ml. Rotația specifică este rotația observată împărțită la lungimea traiectoriei (dm) înmulțită cu concentrația (g/ml).
Activitatea optică poate fi măsurată prin mai multe metode diferite. Cele mai frecvente
sunt:


rotația optică, în cazul căreia se măsoară rotația planului de polarizare a unui fascicul de lumină care trece prin probă;



dicroismul circular, în cazul căruia se măsoară absorbția de lumină polarizată din
partea dreaptă și din partea stângă printr-o probă.

Dacă substanța rotește lumina către dreapta (în sens orar), aceasta este numită dextrogiră și este marcată cu semnul „+”. Dacă substanța rotește lumina către stânga (în sens
contrar acelor de ceasornic), aceasta este numită levogiră și este marcată cu semnul „-”.
8

Greutatea moleculară sau intervalul greutății moleculare
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Greutatea moleculară este greutatea unei molecule dintr-o substanță, exprimată în unități de masă atomică (uma) sau ca masă molară (g/mol). Greutatea moleculară poate fi
calculată din formula moleculară a substanței: aceasta este suma maselor atomice ale
atomilor care alcătuiesc molecula. Pentru molecule ca anumite proteine sau amestecuri
de reacție nedefinite, pentru care nu se poate stabili o greutate moleculară unică, se
poate specifica un interval al greutății moleculare.
Se pot utiliza mai multe metode pentru a determina greutatea moleculară a substanțelor:


pentru a determina greutatea moleculară a substanțelor gazoase, se poate utiliza
legea lui Avogadro care afirmă că, în condiții date de temperatură și presiune, un
volum dat de gaz conține un anumit număr de molecule de gaz;

PV = nRT = NkT
n = numărul de moli
R = constanta universală a gazelor = 8,3145 (J/mol K)
N= numărul de molecule
k = constanta Boltzmann = 1,38066 x 10-23 J/K = 8,617385 x 10-5 eV/K
k = R/NA
NA = numărul lui Avogadro = 6,0221 x 1023/mol


în cazul lichidelor și al substanțelor solide, greutatea moleculară poate fi stabilită
prin determinarea efectelor acestora asupra punctului de topire, punctului de fierbere, presiunii vaporilor sau presiunii osmotice ale unui solvent;



spectrometria de masă, o metodă foarte precisă de măsurare;



pentru molecule din substanțe complexe cu greutate moleculară mare, cum ar fi
proteinele sau virusurile, greutatea moleculară poate fi determinată prin măsurarea, de exemplu, a ratei de sedimentare într-o ultracentrifugă sau prin fotometrie
la împrăștierea luminii;



există mai multe instrumente care pot calcula greutatea moleculară pe baza unei
diagrame structurale sau a unei formule moleculare a substanței (a se vedea anexa
1).

9

Compoziția substanței

Pentru fiecare substanță, compoziția sa (combinația dintre constituenții principali, aditivi
și impurități) trebuie să fie raportată în conformitate cu regulile și criteriile descrise în
capitolul 4 din ghid.
Fiecare constituent, aditiv sau impuritate trebuie să fie identificat în mod corespunzător
prin:




denumire (denumirea IUPAC sau altă denumire acceptată la nivel internațional);
numărul CAS (dacă este disponibil);
numărul CE (dacă este disponibil).

Pentru fiecare constituent, aditiv sau impuritate trebuie indicată ponderea (preferabil ca
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greutate sau ca volum), exprimată ca interval din substanța comercială dacă este posibil.
Pentru constituenți trebuie indicat procentul tipic de puritate, cu limitele superioare și inferioare pentru loturile comerciale tipice; pentru aditivi și impurități, trebuie indicat procentul tipic de puritate sau limita superioară și cea inferioară. În mod normal, valorile
date ar trebui să însumeze 100 %.
10

Datele spectrale

Datele spectrale sunt necesare pentru a confirma structura dată pentru o substanță
mono-constituent sau pentru a confirma că un amestec de reacție nu este un preparat.
Pentru spectre se pot utiliza mai multe metode (ultraviolet, infraroșu, rezonanță magnetică nucleară sau spectru de masă). Nu toate metodele sunt compatibile cu toate tipurile
de substanțe. În măsura posibilului, ghidul va oferi instrucțiuni pentru includerea spectrelor corespunzătoare pentru diferite tipuri de substanțe (BESC, 2004; BESC, 2005).
Pentru câteva dintre metodele bine cunoscute trebuie indicate următoarele informații la
spectrul în sine sau în anexe:
Spectrul ultraviolet-vizibil (UV-VIS)


identitatea substanței;



solventul și concentrația;



intervalul;



poziția (și valorile epsilon) ale principalelor vârfuri;



efectul acidului;



efectul alcalilor.

Spectrul corespunzător spectroscopiei cu infraroșu (IR)


identitatea substanței;



mediul;



intervalul;



rezultatele (trebuie indicate vârfurile principale, importante pentru identificare, de
exemplu interpretarea domeniului amprentei).

Spectrul corespunzător spectroscopiei de rezonanță magnetică nucleară (RMN)


identitatea substanței;



nucleul și frecvența;



solventul;



după caz, referința internă sau externă;



rezultatele (trebuie indicate semnalele importante pentru identificarea substanței și
semnalele care corespund solventului și impurităților);



pentru spectrele 1H RMN trebuie specificată curba de integrare;



trebuie mărită în plan vertical intensitatea vârfurilor slabe ale rezonanței magnetice
nucleare (RMN) și să se dezvolte tiparele complexe.


Spectrul corespunzător spectrometriei de masă (MS)
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identitatea substanței;



tensiunea de accelerare;



metoda de încărcare (inserție directă, prin GC etc.);



modul de ionizare (impact electronic, ionizare chimică, desorbția câmpului etc.);



ionul molecular (M);



fragmentele semnificative pentru identificarea substanței;



valorile M/z sau alocarea vârfurilor importante pentru identificarea structurii;



ar trebui să dezvolte tiparele complexe.

Se pot utiliza și alte metode acceptate la nivel internațional dacă datele spectrale vor
confirma identificarea substanței, de exemplu structura internă. Printre exemple se numără difracția cu raze X (XRD) pentru a identifica constituenții oxizilor minerali complecși
și fluorescența de raze X (XRF) pentru a analiza compoziția lor chimică.
Următoarele cerințe generale sunt necesare pentru o înțelegere și o interpretare clară a
spectrelor:


consemnarea lungimilor de undă semnificative sau a altor date, după caz;



furnizarea de informații suplimentare, de exemplu spectrele materiilor prime;



specificarea solventului utilizat și/sau a altor detalii esențiale, după cum s-a precizat anterior pentru anumite metode;



furnizarea de copii clare (preferabile originalelor) cu o marcare corespunzătoare a
scărilor;



furnizarea de informații despre concentrațiile utilizate ale substanțelor;



garantarea faptului că cele mai intense vârfuri ale substanțelor se apropie de nivelul absolut.

11 Cromatografia lichidă de înaltă performanță, cromatografia în fază gazoasă
Dacă este adecvată tipului substanței, trebuie efectuată o cromatogramă pentru a confirma compoziția acesteia. De exemplu, o cromatogramă adecvată va confirma existența
impurităților, aditivilor și constituenților dintr-un amestec de reacție. Cele două metode
cel mai bine cunoscute pentru separarea și identificarea amestecurilor sunt cromatografia în fază gazoasă (GC) și cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC). Cele două
metode se bazează pe interacțiunea dintre o fază mobilă și o fază staționară, care duce
la separarea constituenților unui amestec.
Pentru cromatogramele GC/HPLC, trebuie indicate următoarele informații în cromatograma în sine sau în anexe (BESC, 2004; BESC, 2005):
Cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC)


identitatea substanței;



proprietățile coloanei, cum ar fi diametrul, comprimarea, lungimea;



temperatura și intervalul de temperaturi, dacă este utilizat;



compoziția fazei mobile și intervalul, dacă este utilizat;



intervalul de concentrații ale substanței;



metoda de vizualizare, de exemplu UV-VIS;



rezultatele (trebuie indicate principalele vârfuri importante pentru identificarea substanței).
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Cromatografia în fază gazoasă (GC)


identitatea substanței;



proprietățile coloanei, cum ar fi diametrul, comprimarea, lungimea;



temperatura și intervalul de temperaturi, dacă este utilizat;



temperatura de injecție;



gazul purtător și presiunea lui;



intervalul de concentrații ale substanței;



metoda de vizualizare, de exemplu MS;



identificarea vârfului;



rezultatele (trebuie indicate principalele vârfuri importante pentru identificarea substanței).

12

Descrierea metodelor analitice
Anexa VI la Regulamentul REACH îi impune solicitantului înregistrării obligația de a
descrie metodele analitice și/sau de a furniza referințele bibliografice pentru metodele folosite pentru identificarea unei substanțe și, după caz, pentru identificarea
impurităților și aditivilor. Aceste informații trebuie să fie suficiente pentru a permite
reproducerea metodelor.
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Anexa 3 - Identificarea substanțelor și transmiterea în
comun a datelor
Corpul central al ghidului prezintă principiile generale pe care trebuie să le urmeze potențialii solicitanți ai înregistrării atunci când stabilesc identitatea specifică la entitatea lor
juridică a substanțelor pe care urmează să le înregistreze. Prezenta anexă le oferă potențialilor solicitanți ai înregistrării îndrumări practice referitoare la aplicarea principiilor
privind identificarea substanțelor la momentul definirii colective a identității și a sferei de
cuprindere a identității substanței înregistrate în comun, pe principiul „o substanță - o înregistrare” (One Substance - One Registration – OSOR) menționat de REACH. Mai multe
informații privind obligațiile legate de transmiterea în comun și de procedura schimbului
de date în general pot fi consultate în Ghidul privind schimbul de date, disponibil la
adresa http://echa.europa.eu/ro/guidance-documents/guidance-on-reach.
Este de la sine înțeles că principiile de identificare a substanțelor prezentate în corpul
central al ghidului sunt aplicabile, în funcție de tipul de substanță, și pentru stabilirea
identității unice a unei substanțe înregistrate în comun.
Într-adevăr, în prima parte a articolului 11 alineatul (1) și în prima parte a articolului 19
alineatul (1) din Regulamentul REACH se prevede cerința privind „transmiterea în comun
a datelor de către mai mulți solicitanți ai înregistrării”. Mai exact, în aceste dispoziții se
specifică faptul că, „atunci când o substanță este destinată producerii în cadrul Comunității de către unul sau mai mulți producători și/sau importată de către unul sau mai mulți
importatori”, informațiile referitoare la proprietățile substanței și clasificarea sa „sunt
prezentate mai întâi de către acel solicitant al înregistrării care are acordul celuilalt (celorlalți) solicitant (solicitanți) al (ai) înregistrării (denumit în continuare «solicitantul principal al înregistrării»)”.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/9 al Comisiei cu privire la transmiterea în
comun a datelor și schimbul de date reafirmă și consolidează obligația ca un grup de solicitanți ai înregistrării aceleiași identități a substanței să prezinte anumite informații în
comun. Practic, transmiterea în comun a informațiilor obligă părțile interesate să se pună
de acord asupra limitelor și sferei de cuprindere a identității substanței. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de profil al identității substanței sau SIP (substance identity profile). SIP ar trebui să specifice limitele substanței pe care solicitanții înregistrării au hotărât să o descrie prin datele transmise în comun. Se includ aici și eventualii solicitanți ai
înregistrării care au decis să nu participe la transmiterea în comun a anumitor informații.
Astfel, acordul cu privire la sfera de cuprindere a identității substanței vizate de înregistrare este o condiție prealabilă pentru transmiterea în comun. Transparența privind sfera
de cuprindere a identității unice a acestei substanțe și privind datele la care se referă
aceasta este esențială pentru succesul acestui demers. În consecință, sfera de cuprindere a substanței sau SIP trebuie specificată în termeni clari în dosarul solicitantului principal al înregistrării, în numele tuturor celorlalți solicitanți, în timp ce toți solicitanții transmit individual informații privind compoziția proprie.
Un exemplu ilustrativ simplu privind o modalitate de stabilire a profilului identității substanței în cazul substanțele chimice produse/importate în UE de solicitanți individuali
este prezentat schematic în figura 2 de mai jos. Aceasta ilustrează identificarea substanței care urmează să fie înregistrată, agregarea diferitelor compoziții, generarea datelor
și, în cele din urmă, transmiterea acestora în format IUCLID într-un dosar de înregistrare. Exemplul se referă la o substanță monoconstituent simplă, bine definită, care beneficiază de un regim tranzitoriu. Pentru substanțe mai complexe, procesul de definire a
SIP poate implica repetarea etapelor 3-5 din figură.
Pe parcursul discuțiilor dintre potențialii solicitanți ai înregistrării, documentația SIP
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poate lua forma, de exemplu, a unui document Word sau a unei foi de calcul Excel, în
care informațiile relevante convenite se înregistrează și se pun la dispoziția tuturor membrilor existenți și potențiali. Unele asociații din industrie au pus la dispoziție șabloane
pentru documentarea SIP, care au fost folosite de mulți solicitanți ai înregistrării (de
exemplu, șablonul Cefic33). Alții au documentat pur și simplu informațiile relevante întrun fișier Word sau pe pagina web a unui consorțiu creat în vederea înregistrării substanței respective.
2. Definirea identității și a sferei de cuprindere ale unei substanțe corespunzătoare datelor transmise în vederea înregistrării
Etapele care pot fi urmate de mai mulți potențiali solicitanți ai înregistrării atunci când
definesc identitatea substanței corespunzătoare datelor pe care aceștia le prezintă în comun sunt ilustrate schematic în exemplul din figura 2 (etapele 1-4) pentru substanțele
simple bine definite.
Fiecare potențial solicitant al înregistrării își stabilește obligațiile pentru ceea ce produce/importă, pe baza definiției substanței de la articolul 3 punctul 1 și aplicând principiile de identificare a substanței din corpul central al ghidului de față (etapele 1 și 2 din figura 2).
Fiecare potențial solicitant al înregistrării poate verifica astfel dacă alți potențiali solicitanți au ajuns la aceeași soluție privind „denumirea și alți identificatori” (etapa 3). Din
acest punct de pornire, potențialii solicitanți pot aplica în mod colectiv principiile prezentate în corpul central al ghidului de față pentru a defini limitele identității substanței corespunzătoare datelor transmise în comun, adică profilul identității substanței (etapa 4).
SIP descrie în mod generic sfera de cuprindere a substanței din punctul de vedere al informațiilor despre compoziție (incluzând orice alți parametri relevanți, cum ar fi cei morfologici – de exemplu, forma fizică sau configurația), denumirea și alți identificatori pentru care vor fi relevante datele de clasificare și privind pericolele care au fost transmise
în comun. Definiția SIP nu ar trebui să fie prea conservatoare, pentru a se evita excluderea concurenților din transmiterea în comun.
Acest SIP stabilește legătura inerentă dintre identitatea substanței și datele privind pericolele, care urmează să fie transmise în comun. Dacă legătura se stabilește într-un stadiu suficient de timpuriu, ea poate simplifica etapa de generare/colectare a informațiilor
din timpul procesului de îndeplinire a obligațiilor de înregistrare (menționată în Ghidul
cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice; etapa 5 din figura 2 de mai
jos), asigurându-se faptul că datele generate sau colectate descriu în întregime identitatea substanței.
Astfel cum se arată în secțiunile 4.2.3 și 4.3 din corpul central al ghidului, pentru substanțele mai complexe, în etapele 1-3 potențialii solicitanți ai înregistrării folosesc în mod
normal parametri și/sau descriptori suplimentari pentru informațiile privind compoziția
(de exemplu, descrierea sursei/procesului), iar parametrii asupra cărora se pun de acord
pot fi incluși în SIP (etapa 4). În unele cazuri, legătura dintre limita identității substanței
și datele transmise în comun cu privire la pericole poate deveni pe deplin clară numai
atunci când s-au colectat toate datele disponibile despre pericole sau cel puțin o parte
din acestea. Pot exista repetări ale etapelor 3-5, după caz, în funcție de complexitatea
identității substanței și a datelor colectate în etapa 5 – de exemplu, atunci când anumite
compoziții includ constituenți care atrag obligația de clasificare și etichetare și/sau de

33

SIP a fost inițial descris în „Ghidul pentru solicitanții principali ai înregistrării ” elaborat de CEFIC, disponibil
la adresa http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/Guidances-and-Tools1/. Pentru exemple
de SIP elaborate de solicitanți ai înregistrării folosind acest șablon puteți consulta, de exemplu, site-ul REACH
Centrum http://www.reachcentrum.eu/consortium.html.
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evaluare a PBT. SIP poate include mai multe profiluri de compoziție pentru a descrie în
mod adecvat limitele identității substanței.
SIP trebuie să furnizeze informații generice care să permită stabilirea limitelor identității
substanței corespunzătoare datelor transmise în comun:




denumirea substanței;
alți identificatori (de exemplu, CAS, CE, informații moleculare și structurale, descriere, în funcție de relevanță) descriși de către întregul grup de solicitanții ai înregistrării identității substanței în cauză;
informații despre compoziție:
o identități ale constituenților relevanți pentru identificarea substanței și intervalele de concentrație respective;
o lista generică a identităților stabilizatorilor relevanți pentru identificarea
substanței (și intervalele de concentrație respective, după caz);
o lista generică a parametrilor suplimentari, în funcție de relevanța pentru
tipul de substanță (de exemplu, descriptori ai sursei și ai procesului pentru
unele substanțe UVCB).

Este important ca parametrii care definesc limitele identității substanței care face obiectul transmiterii în comun să fie conveniți de către toți solicitanții înregistrării în comun și
să fie documentați în mod clar în SIP. În consecință, ar putea fi necesară modificarea sau
extinderea SIP la cererea oricărui nou potențial solicitant al înregistrării, dacă se convine
că datele prezentate în comun sau o parte din acestea sunt relevante și pentru substanța
produsă sau importată de noul solicitant.
SIP nu trebuie să conducă la schimbul de informații comerciale confidențiale între solicitanții înregistrării sau la divulgarea acestor informații către terțe părți din cadrul transmiterii în comun. În cazul în care solicitanții înregistrării în comun sunt nevoiți să facă
schimb de informații comerciale confidențiale pentru a defini în mod clar SIP, ei au posibilitatea de a apela la un mandatar, astfel cum se arată în Ghidul privind schimbul de
date.
3. Orientări practice privind documentarea profilului identității substanței
Principiile generale ale identificării substanțelor bine definite și substanțelor UVCB sunt
prezentate în corpul central al ghidului. În continuare sunt prezentate câteva orientări
practice privind modul în care aceste principii se pot aplica în mod colectiv. Corpul central al ghidului prevede că sunt posibile unele derogări de la principiile generale. Astfel
de derogări prevăd că solicitanții înregistrării trebuie să fie în măsură să demonstreze legătura inerentă dintre identitatea substanței și datele transmise în comun cu privire la
pericole.
3.1 Substanțe bine definite
Pentru o substanță bine definită, atunci când se definesc constituenții principali, intervalele de concentrație și impuritățile trebuie respectate principiul „>= 80 % (g/g)” pentru
identificarea substanțelor monoconstituent și principiul „< 80 %, >= 10 %” pentru identificarea substanțelor multiconstituent. Acest lucru este valabil pentru fiecare solicitant al
înregistrării în parte și pentru toate grupurile de solicitanți în mod colectiv, la momentul
stabilirii SIP. În special, profilurile de impuritate convenite în SIP ar trebui să fie raportate. În cazul în care SIP include impurități specifice care ar putea influența clasificarea și
etichetarea și/sau evaluarea PBT, solicitanții îngrijorați de prezența acestor impurități ar
trebui să le ia în considerare în etapa de culegere a datelor (etapa 5). Informațiile relevante prevăzute în anexele VII-XI pot fi transmise în comun sau separat în conformitate
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cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul REACH (așa-numitele opțiuni de neincludere în transmiterea în comun). Valorile concentrației de raportat trebuie să ia în considerare intervalul de concentrație de la nivelul întregii transmiteri în comun.
Pentru substanțele care necesită parametri suplimentari pentru înregistrarea identității
substanței într-un mod lipsit de ambiguitate, fiecare solicitant trebuie să respecte principiile enunțate în capitolul 4.2.3 din corpul central al acestui ghid. Trebuie să se analizeze
dacă variabilitatea acestor parametri ar atrage o cerință de adaptare, după caz, a clasificării sau a datelor transmise în comun cu privire la pericole. Se pot aplica considerații similare și în scopul determinării SIP pentru transmiterea în comun. De exemplu, ar putea
fi necesară includerea în profilul identității substanței a acelor parametri (cum ar fi forma
fizică și/sau parametri morfologici precum porozitatea, dimensiunea particulelor, forma
particulelor) care pot avea un impact asupra proprietăților relevante pentru stabilirea
profilului de pericol (de exemplu, solubilitatea, reactivitatea, toxicitate prin inhalare
etc.). În astfel de situații, intervalele generice ale acestor parametri incluși în SIP ar trebui să fie furnizate în mod transparent (de exemplu, intervalele dimensiunilor particulelor
aplicabile tuturor solicitanților înregistrării, lista formelor acestora și lista tipurilor de chimie a suprafețelor). În acest mod se asigură exhaustivitatea datelor privind pericolele
care sunt transmise în comun pentru un anumit SIP.
În mod similar, diferențele constatate în faza cristalină a substanțelor chimice anorganice
pot atrage diferite considerații privind profilul de pericol specific acestor faze (de exemplu, cuarț, cristobalit, dioxid de siliciu amorf). Ținând seama de posibila diferență dintre
proprietățile diverselor faze, potențialii solicitanți ai înregistrării acestor substanțe trebuie
să analizeze dacă vor transmite o singură înregistrare în comun care să vizeze toate fazele, inclusiv datele privind pericolele specifice diferitelor faze, sau dacă vor prezenta înregistrări în comun diferite pentru diferitele faze (adică identități diferite ale substanței).
În ambele cazuri, fazele descrise trebuie să fie enumerate în SIP, iar datele relevante
prevăzute în anexele VII-XI trebuie să descrie toate fazele vizate de înregistrare, asigurându-se astfel că datele se referă la întregul SIP.
Trebuie avut în vedere că unele compoziții pot avea diferite profiluri de pericol și/sau de
impurități, dar aceste diferențe nu înseamnă neapărat că respectivele compoziții nu pot fi
înregistrate în cadrul aceluiași dosar.
3.2 Substanțe UVCB
Identificarea substanțelor UVCB poate fi mai dificilă și, din acest motiv, o documentație
transparentă este foarte utilă pentru ajungerea la un acord cu privire la identitatea substanței care va fi înregistrată în comun. Fiecare potențial solicitant al înregistrării trebuie
să ia în considerare recomandările din corpul central al ghidului de față în mod individual
și apoi să aplice aceleași principii în mod colectiv. Trebuie reținut că agregarea intervalelor de concentrație în SIP ar putea duce la un profil cu intervale de concentrație foarte
ample, posibil până la un punct în care nu se mai poate considera că este vorba despre o
singură substanță.
După cum se subliniază în corpul central al ghidului, baza pentru identificarea unora dintre substanțele UVCB constă în sursa și procesul care se utilizează la producerea acestora, mai degrabă decât direct identitățile și intervalele de concentrație ale componentelor substanței. În aceste cazuri, se folosesc alți descriptori în locul identităților constitutive și al intervalelor de concentrație ale acestora. Potențialii solicitanți ai înregistrării pot
descrie procesul de producere prin referire la sursă și la proces, în măsura în care este
necesar pentru identificarea substanței. Descrierea poate include orice parametri suplimentari/elemente de caracterizare suplimentare despre care solicitanții înregistrării decid
că au relevanță pentru identitatea substanței (a se vedea, de exemplu, tabelul 5 din
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corpul central al ghidului). În scopul înregistrării în comun, descrierile sunt puse în comun numai dacă acest lucru este necesar pentru a se conveni asupra sferei de cuprindere a identității substanței UVCB care se înregistrează. Potențialii solicitanți ai înregistrării pot urma principiile enunțate în corpul central al ghidului atât individual, cât și în
mod colectiv după aceea. Astfel, SIP are ca rezultat raportarea generică a parametrilor
specifici sursei și procesului, descriind deci compozițiile tuturor solicitanților individuali ai
înregistrării. Acest lucru este ilustrat schematic în figura 3.
Pentru substanțele identificate pe baza sursei și a procesului, astfel cum se arată în corpul central al ghidului, orice modificare semnificativă a sursei sau a procesului ar putea
conduce la o identitate diferită a substanței, care ar trebui înregistrată separat. Derogările de la acest principiu ar însemna ca solicitanții înregistrării să poată demonstra că fiecare combinație proces/sursă generează compoziții care pot fi incluse în aceeași înregistrare comună. În cadrul SIP se poate ține seama de variațiile minore privind materiile
prime și procesul și/sau condițiile procesului. Solicitanții înregistrării trebuie să convină
că fiecare combinație proces/sursă produce compoziții care sunt suficient de similare încât să poată fi descrise ca o singură identitate a substanței și să se asigure că datele privind pericolele sunt adecvate pentru întregul domeniu de variație al SIP. Mai precis, solicitanții trebuie să fie în măsură să justifice faptul că setul de date privind pericolele transmis în comun este relevant pentru toate aceste compoziții sau că datele sunt adaptate,
dacă este cazul, cu informațiile transmise în mod separat pentru anumite compoziții specifice, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul REACH (opțiunea de
neparticipare).
Pentru a demonstra relevanța datelor stabilite pentru fiecare combinație proces/sursă,
aceste combinații trebuie să fie documentate în mod transparent în cadrul SIP și să arate
criteriile de includere/excludere aplicate pentru actualii și viitorii solicitanții ai înregistrării
în comun.
Pentru alte tipuri de substanțe UVCB (a se vedea capitolul 4.3.2 din corpul central al ghidului), potențialii solicitanți ai înregistrării pot utiliza o combinație de descriptori ai compoziției și descriptori suplimentari, în funcție de relevanță. De exemplu, pentru unele
produse oleochimice, compoziția este variabilă din cauza variabilității distribuțiilor lungimilor catenelor alchilice ale constituenților, iar distribuția lungimii catenei alchilice poate
fi un descriptor suplimentar utilizat în identificare. Abordarea adoptată de SIEF trebuie să
fie documentată în mod transparent în cadrul SIP.
3.3 Profilul identității substanței
Toți solicitanții înregistrării care transmit informații în comun trebuie să convină asupra
parametrilor necesari pentru identificarea substanței lor și să îi documenteze în mod
transparent în SIP-ul aferent. Dacă se adoptă în mod colectiv anumite deviații sau derogări de la principiile normale privind identitatea substanței, acestea trebuie să fie documentate în mod transparent. Întrucât SIP documentează criteriile de includere/excludere
aplicate, SIEF-ul ar trebui să se asigure că aceste criterii sunt transparente și că datele
relevante colectate/generate conform anexelor VII-XI vizează toate profilurile de compoziție convenite, iar acest lucru poate fi demonstrat.
În situația în care potențialii solicitanți ai înregistrării includ în mod individual în profilul
lor de identitate aditivi stabilizatori, în contextul articolului 3 alineatul (1), identitățile și
intervalele lor de concentrație trebuie convenite și raportate în mod transparent în cadrul
SIP.
În etapa de colectare a datelor trebuie să se țină seama de relevanța materialelor de
testare utilizate pentru a genera/colecta date în vederea îndeplinirii cerințelor privind informațiile prevăzute în anexele VII-XI. Justificarea concluziilor privind reprezentativitatea

Ghid pentru identificarea și denumirea substanțelor conform
REACH și CLP
Versiunea 2.1 – mai 2017

124

acestora pentru compozițiile incluse în SIP ar trebui să fie documentată și inclusă în dosarul tehnic. Acest lucru ar fi relevant în special pentru identitățile substanțelor complexe, care cuprind profiluri de compoziție ample.
Pe parcursul procesului de culegere a datelor, potențialii solicitanți ai înregistrării pot
constata că SIP-ul lor este prea amplu și că nu este adecvat scopului transmiterii în comun a informațiilor privind pericolele care sunt reprezentative pentru identitatea substanței în cauză. Într-un astfel de caz, ei pot decide să dividă SIEF-ul, pentru a aborda
separat două sau mai multe substanțe34. Fiecare substanță ar avea astfel propriul său
SIP și propria sa transmitere în comun a informațiilor privind pericolele, acestea trebuind
să fie reprezentative în mod specific pentru identitatea respectivă. Motivele pentru care
anumite informații privind pericolele nu au fost reprezentative pentru anumiți parametri
ai identității substanței trebuie să fie documentate în mod transparent în cadrul SIP pentru fiecare înregistrare în parte. De asemenea, în acest stadiu potențialii solicitanți ai înregistrării pot ajunge la concluzia că profilurile compoziției necesită o rafinare suplimentară pe baza constituenților și/sau a impurităților care atrag obligații de clasificare și etichetare, de evaluare a PBT etc.
Potențialii solicitanții ai înregistrării care intenționează să se alăture altor solicitanți potențiali, care au convenit deja un SIP dar nu au transmis încă înregistrarea, ar trebui să
analizeze dacă informațiile lor privind identitatea substanței se încadrează în limitele
acestui SIP. Dacă nu se încadrează, ei trebuie să discute și să convină cu ceilalți potențiali solicitanți dacă este necesar să se extindă sfera de cuprindere a profilului pentru a include noul membru sau să convină asupra faptului că substanța noului membru nu se încadrează în acest SIP.
Ar fi necesară o adaptare a SIP în cazul în care substanța care urmează să fie înregistrată de către potențialul solicitant are parametri de identitate specifici care pot afecta
reprezentativitatea informațiilor transmise în comun cu privire la pericole și, prin urmare,
necesită o justificare specifică (de exemplu, o impuritate specifică, un raport de compoziție diferit, o fază diferită, o altă dimensiune a particulelor etc). Din motive de transparență, acest parametru va trebui să fie specificat în SIP.
În cazuri individuale, solicitanții existenți ai înregistrării și cei potențiali pot conveni că
datele transmise în comun cu privire la pericole nu sunt deloc reprezentative pentru substanța solicitantului potențial, din cauza abaterilor înregistrate de parametrii de identitate
a substanței, care nu se încadrează în limitele convenite pentru SIP. În acest caz, potențialul solicitant al înregistrării trebuie să prezinte o cerere de înregistrare separată, fie
împreună cu alți solicitanți la care identitatea substanței conține acest parametru, fie individual, dacă nu există alți solicitanți pentru aceeași identitate a substanței.
4. Raportarea profilului identității substanței în dosarul de înregistrare
Odată ce potențialii solicitanți ai înregistrării au colectat/generat toate datele solicitate
prevăzute în anexele VII-XI pentru substanța lor (etapa 5 din figura 2), pachetul de
date este gata pentru a fi raportat în format IUCLID în dosarele care urmează să fie transmise agenției (etapa 6 din figura 2). Pentru a raporta SIP în format IUCLID, în secțiunile 1.1 și 1.2. din IUCLID se înscriu denumirea și alți identificatori, informațiile privind
compoziția și alți parametri, în funcție de relevanță.

Pentru considerații privind rolul EINECS în stabilirea identității substanței în conformitate cu REACH, puteți
consulta documentul CARACAL convenit în cadrul celei de a 4-a Reuniuni a autorităților competente pentru
REACH și CLP (CARACAL): CA/74/2009 rev.2 „Identitatea substanței și formarea SIEF (rolul EINECS)”.
34
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Profilul identității substanței

Raportat în IUCLID

denumire și alți identificatori

Secțiunea 1.1 din toate dosarele

informații privind compoziția și alți parametri, în funcție de relevanță

Secțiunea 1.2 din dosarul solicitantului
principal

Denumirea SIP și ceilalți identificatori se raportează în secțiunea 1.1 a tuturor dosarelor.
Solicitantul principal al înregistrării raportează informații privind compoziția SIP și alți parametri relevanți în secțiunea 1.2 a dosarului său, sub forma unei „compoziții-limită a
substanței”35. De asemenea, solicitantul principal trebuie să transmită în numele tuturor
solicitanților toate datele relevante prevăzute în anexele VII-XI, introducându-le în secțiunile 4-14 (dacă nu există neparticipări justificate la una sau mai multe cerințe privind
informațiile).
Fiecare solicitant al înregistrării (inclusiv solicitantul principal) raportează compoziția
substanței pe care o produce sau o importă în mod specific entitatea sa juridică, în secțiunea 1.2 din dosarul său. Aceasta înseamnă că solicitantul principal al înregistrării raportează atât informațiile privind compoziția SIP, cât și informații privind compoziția la entitatea sa juridică, în secțiunea 1.2 din dosarul său, în timp ce toți ceilalți solicitanți își raportează propriile informații specifice privind compoziția. Fiecare înregistrare standard
trebuie să includă și informațiile analitice relevante, în secțiunea 1.4 din IUCLID.
Fiecare solicitant al înregistrării trebuie să demonstreze că informațiile privind compoziția
substanțelor pe care le produce sau le importă în mod specific sunt incluse în SIP, astfel
cum s-a raportat în secțiunea „compoziția-limită”, și că sunt incluse în datele prevăzute
în anexele VII-XI transmise în dosarul solicitantului principal (dacă nu există neparticipări justificate).
Instrucțiuni tehnice privind modul de raportare a informațiilor privind compoziția în format IUCLID sunt disponibile în manualele IUCLID (http://echa.europa.eu/ro/manuals).
5. Măsuri de tranziție de la IUCLID 5 la IUCLID 6
În IUCLID 5 nu erau disponibile câmpuri în care să se raporteze în mod transparent informațiile privind compoziția SIP în secțiunea 1.2 din dosarul solicitantului principal. Unii
solicitanți principali au furnizat aceste informații folosind etichete, pentru a indica faptul
că informațiile se refereau la SIP.
IUCLID 6 permite transmiterea acestor informații într-un mod sistematic și transparent.
Detaliile tehnice sunt disponibile în manualul IUCLID relevant.
Documentul „Transition to the new IT tools – how to prepare” (Tranziția la noile instrumente de IT – mod de pregătire, disponibil la adresa http://echa.europa.eu/ro/manuals)
oferă detalii cu privire la măsurile de tranziție pentru dosarele transmise de solicitanții
principali ai înregistrării în IUCLID 5 care fac actualizări în IUCLID 6 și care trebuie să includă în secțiunea 1.2 informații privind compoziția în vederea stabilirii identității substanței; aceste informații sunt disponibile pe site-ul ECHA.

Instrucțiuni privind introducerea „compoziției-limită a substanței” sunt disponibile în manualul „Întocmirea
dosarelor de înregistrare și PPORD” accesibil la adresa: http://echa.europa.eu/ro/manuals.
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Figura 2 (pagina următoare): Privire schematică de ansamblu asupra etapelor
parcurse de potențialii solicitanți ai înregistrării de la stabilirea obligațiilor de
înregistrare care le revin (1) până la definirea SIP pentru identitatea substanței
lor (4) și apoi la transmiterea înregistrărilor în vederea îndeplinirii obligațiilor
formale de înregistrare a substanțelor (8).
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Entitatea juridică (EJ) 2
produce A cu următoarele purități:

Entitatea juridică (EJ) 3
produce A cu următoarele purități:

- 80 % A, 5 % E, 5 % F, 10 % G

- 80 % A, 5 % B, 15 % C

- 95 % A, 5 % G

- 85 % A, 5 % B, 5 % C, 5 % F

- 85 % A, 15 % G

- 85 % A, 15 % C

- 80 % A, 5 % B, 5 % C, 10 % D

Etapa 1

- 85 % A, 2,5 % B, 2,5 % C, 10 % D
- 95 % A, 5 % D
- 85 % A, 15 % B
- 99,9 % A, 0,01 % B/C/D
- 85 % A, 2,5 % B, 2,5 % C, 10 % D

Fiecare rezultat respectă definiția substanței de la articolul 3 punctul 1
Toate rezultatele trebuie să fie înregistrate

Utilizați orientările de bază privind identificarea substanțelor pentru a stabili identitatea substanței care urmează să fie înregistrată

A > 80 % (g/g) în toate compozițiile

Etapa 2
Poate fi definită ca substanță monoconstituent bine definită, cu identitatea A

Denumirea substanței și alți identificatori
determinați de EJ 1: A

Denumirea substanței și alți identificatori
determinați de EJ 2: A

Denumirea substanței și alți identificatori
determinați de EJ 3: A

Informații privind compoziția la EJ:
80-100 % A
0-15 % B
0-5 % C
0-10 % D

Informații privind compoziția la EJ:
80-100 % A
0-5 % E
0-5 % F
0-15 % G

Informații privind compoziția la EJ:
80-100 % A
0-5 % B
0-15 % C
0-5 % F

Notă la figură: Identitatea substanței este aceea de substanță monoconstituent simplă, pentru a fi
mai simplu de vizualizat. Pentru substanțele mai complexe, etapele sunt aceleași, dar pentru a defini
identitatea substanței se pot folosi elemente suplimentare și/sau înlocuitori pentru informațiile privind compoziția. Procesul de definire a SIP poate implica, de asemenea repetarea etapelor 3-5.

Entitatea juridică (EJ) 1 produce A
cu următoarele purități:
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Stabilirea și îndeplinirea obligațiilor de transmitere în
comun

3

Toate EJ care și-au identificat substanța drept A își
compilează propriile informații despre compoziție și convin cu
privire la informațiile despre compoziție care corespund
identității substanței, pentru a o înregistra în comun
Informații despre
compoziție la EJ 1:
80-100 % A
0-15 % B
0-5 % C
0-10 % D

6

Informații despre
compoziție la EJ 2:
80-100 % A
0-5 % E
0-5 % F
0-15 % G

Informații despre
compoziție la EJ 3:
80-100 % A
0-5 % B
0-15 % C
0-5 % F

Profilul identității substanței
SIP
convenit de toți solicitanții care doresc să
înregistreze substanța cu identitatea respectivă
4

Denumire și alți identificatori A
Informații despre compoziția
substanței:
80-100 % A
0-15 % B
0-15 % C
0-10 % D
0-5 % E
0-5 % F
0-15 % G
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5 Etapa de colectare/generare a datelor prezentată
în Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea
securității chimice
Obiectiv: alcătuirea unui set de bază de date fizicochimice, toxicologice și ecotoxicologice privind
identitatea substanței, astfel încât să poată fi
determinat profilul de pericol al tuturor rezultatelor
cărora li se aplică înregistrarea substanței și să poată fi
propuse MAR corespunzătoare

SIEF reiterează necesitatea determinării compozițiilor
SIP legate de identitatea substanței, informații
necesare pentru a identifica datele lipsă, a propune
teste, a selecta materiale de testare, a efectua evaluări
PBT, clasificări și etichetări etc.

Raportarea în format IUCLID

Pachetul de date care vizează SIP (datele prevăzute de anexele VII-XI) este pregătit să fie transmis de solicitantul principal al înregistrării (SP), care acționează în numele
tuturor solicitanților înregistrării (dacă nu există neparticipări justificate)
În dosarul său, SP transmite informațiile despre compoziția substanței împreună cu datele corespunzătoare prevăzute de anexele VII -XI
Fiecare co-solicitant al înregistrării transmite în dosarul propriu informații despre compoziția specifică la entitatea sa juridică

7

Transmiterea dosarului prin REACH-IT
Dosarele se transmit prin REACH-IT în vederea îndeplinirii obligațiilor formale de înregistrare pentru toate rezultatele din etapa 1

8

Dosarele substanței înregistrate sunt incluse în baza de date a înregistrărilor
SIP cuprinde acum denumirea, ceilalți identificatori și informațiile despre compoziția unei substanțe înregistrate pentru care în baza de date este disponibil un pachet
corespunzător de date prevăzute de anexele VII-XI.
Toate rezultatele din etapa 1 care intră în sfera de cuprindere a SIP sunt descrise de pachetul de date fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice
Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul de diseminare al ECHA
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Figura 3: Schemă ilustrativă a procesului de definire a unui SIP (etapa 4 din figura 2) pentru o substanță UVCB identificată
pe baza descriptorilor de sursă și de proces, plecând de la descrieri ale surselor și proceselor folosite de entitățile juridice
individuale.

AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU PRODUSE CHIMICE
P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLANDA
HTTP://ECHA.EUROPA.EU

