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Volumul critic de diluție 
Volumul critic de diluție se calculează în conformitate cu următoarea ecuație: 
 
VCD = Σ VCD(i) = Σ ((dozaj(i)x FD(i))/FT (i)) x 1000 
 
Dozaj(i)= dozajul substanțelor i, exprimat în g/spălare sau, în unele cazuri, în g/100 g de 
produs. 
FD(i)= factorul de degradare pentru substanța i. 
FT(i)= factorul de toxicitate pentru substanța i. 
 
 
PROCEDURA DE STABILIRE A VALORILOR PARAMETRILOR PENTRU 
SUBSTANȚELE CARE NU FIGUREAZĂ ÎN LISTA DID 
Ca regulă generală, valorile menționate ale parametrilor trebuie utilizate pentru toate 
substanțele din lista DID. Parfumurile și coloranții fac excepție, în cazul în care rezultatele 
testelor suplimentare sunt acceptate (a se vedea nota de subsol din partea A). 
 
 
Metoda prezentată în continuare se aplică pentru substanțele care nu 
figurează în lista DID. 
 
Toxicitatea acvatică: 
VCD se calculează pe baza toxicității cronice și a factorilor de siguranță pentru toxicitatea 
cronică. Dacă nu sunt disponibile rezultate ale unor teste de toxicitate cronică, se utilizează 
factorul de toxicitate acută și factorul de siguranță pentru toxicitatea acută, și viceversa. 
 
Factorul de toxicitate cronică (FTcronică) 

– Se calculează valoarea mediană pentru fiecare nivel trofic (pești, crustacee sau alge) 
utilizând rezultatele unor teste de toxicitate cronică validate (NOEC sau CE10). Dacă 
sunt disponibile rezultate ale mai multor teste pentru o specie din cadrul unui nivel 
trofic, se calculează mai întâi valoarea mediană pentru specia respectivă, iar aceste 
valori mediane se utilizează pentru a calcula valoarea mediană pentru nivelul trofic. 

– Dacă valoarea mediană pentru nivelul trofic depășește solubilitatea în apă, valoarea 
este fixată la 100 mg/L. 

– Factorul de toxicitate cronică (FTcronică) este cea mai mică valoare mediană (NOEC sau 
CE10) pentru nivelurile trofice împărțită la factorul de siguranță (FS). 

– FTcronică se utilizează pentru a calcula criteriul volumului critic de diluție. 
 
Factorul de toxicitate acută (FTacută) 

– Se calculează valoarea mediană pentru fiecare nivel trofic (pești, crustacee sau alge) 
utilizând rezultatele unor teste de toxicitate acută validate (CL50 și/sau CE50). Dacă sunt 
disponibile rezultate ale mai multor teste pentru o specie din cadrul unui nivel trofic, se 
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calculează mai întâi valoarea mediană pentru specia respectivă, iar aceste valori 
mediane se utilizează pentru a calcula valoarea mediană pentru nivelul trofic. 

– Dacă valoarea mediană pentru nivelul trofic depășește solubilitatea în apă, valoarea 
este fixată la 100 mg/L. 

– Factorul de toxicitate acută (FTacută) este cea mai mică valoare mediană (CL50 sau CE50) 
pentru nivelurile trofice împărțită la factorul de siguranță (FS). 

– FTacută se utilizează pentru a calcula criteriul volumului critic de diluție. 
 

Factorul de siguranță: 
Factorul de siguranță (FS) depinde de numărul de niveluri trofice testate și de disponibilitatea 
rezultatelor testelor de toxicitate cronică. FS este determinat după cum urmează: 
 
Date  Factor de 

siguranță 
(FS) 

Factor de 
toxicitate (FT) 

1 CL(E)50 pe termen scurt  10000 Toxicitate/10000 

2 CL(E)50 pe termen scurt pentru specii reprezentând două 
niveluri trofice (pești și/sau crustacee și/sau alge) 

5000  Toxicitate/5000 

Cel puțin 1 CL(E)50 pe termen scurt pentru fiecare dintre cele 
trei niveluri trofice din setul de bază* 

1000 Toxicitate/1000 

1 NOEC sau CE10 pe termen lung (pești sau crustacee)  100 Toxicitate/100 

2 NOEC sau CE10 pe termen lung pentru speciile 
reprezentând două niveluri trofice (pești și/sau crustacee 
și/sau alge) 

50 Toxicitate/50 

NOEC sau CE10 pe termen lung pentru cel puțin trei specii 
(de regulă pești, crustacee și alge) reprezentând trei niveluri 
trofice 

10 Toxicitate/10 

* Setul de bază pentru testarea toxicității substanțelor pentru organismele acvatice constă în teste de 
toxicitate acută efectuate pe pești, dafnii și alge. 
 
Factorii de degradare 
Factorul de degradare (FD) se definește după cum urmează: 
 
Categoria FD 

Ușor biodegradabil (*) 0,05 

Ușor biodegradabil (**) 0,15 

Inerent biodegradabil 0,5 

Persistent 1 
(*) Toți agenții tensioactivi sau celelalte substanțe care constau dintr-o serie de omologi și care 
îndeplinesc cerința privind degradarea finală a testului sunt incluși în această clasă indiferent de 
îndeplinirea criteriului ferestrei de 10 zile. 
(**) Criteriul ferestrei de 10 zile nu este îndeplinit. 
Pentru substanțele anorganice, FD este 0,05 pentru nutrienți, precum nitratul de sodiu, fosfatul sau 
amoniacul. FD este 1 pentru alte substanțe anorganice, precum zeolitul, silicații, perborații sau acidul 
sulfamic. 
 
Biodegradabilitate anaerobă 
Substanța trebuie clasificată în una dintre următoarele clase de compuși: 
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Categoria Mențiune 

Nebiodegradabil anaerob, și anume a fost testat și s-a constatat că este 
nebiodegradabil. 

N 

Biodegradabil anaerob, și anume a fost testat și s-a constatat că este 
biodegradabil sau nu a fost testat, dar s-a demonstrat că este biodegradabil 
prin analogie etc. 

Y 

Netestat pentru biodegradabilitatea anaerobă 0 
 
Biodegradabilitate aerobă 
Substanța trebuie clasificată în una dintre următoarele clase de compuși: 
Categoria Mențiune 

Ușor biodegradabil R 

Inerent biodegradabil, dar nu ușor biodegradabil I 

Persistent P 

Netestat pentru biodegradabilitatea aerobă O 
 
Substanțe anorganice insolubile 
Dacă o substanță anorganică are o solubilitate foarte mică în apă sau nu este solubilă în apă, 
acest lucru trebuie indicat în dosarul prezentat. 


