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1. Въведение
Настоящото ръководство предоставя практически насоки в подкрепа на промишлеността
при изпълнението на задълженията за нотификация на националните центровете по
токсикология (PCN) в съответствие с член 45 и приложение VIII към Регламента CLP1.
В документа се обяснява как да се получи достъп до ИТ приложенията на ECHA и как да
се създадат потребители от трети страни, които да работят от името на друго дружество.
Той обхваща и някои практически въпроси, специфични за дружествата, които изпращат
нотификации на националните центрове по токсикология, като например осигуряване на
съгласуваност на правните субекти при използването на различни ИТ инструменти на
ECHA.
Освен това, в настоящото ръководство се разглежда създаването на набори от данни в
IUCLID2, т.е. файлове с възможност за редактиране, и създаването на валидно досие
(файл, който не подлежи на редактиране), което може да бъде подадено до определените
органи на държавите членки, например чрез портала за подаване на ECHA.

Изискванията за пълна информация съгласно правния текст са обхванати
в Ръководството за приложение VIII (предоставени са преводи)
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

Приложение VIII към Регламента CLP https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj
Международната уеднаквена база данни за химическа информация — IUCLID е ключово
приложение, използвано от промишлеността и органите за подготовка, съхранение и обмен на данни
за химикали в хармонизиран формуляр
1
2
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2. Достъп до ИТ приложенията на ECHA за нотифициране
на националните центровете по токсикология (PCN)
Трябва да създадете потребителски профил в ECHA (ECHA Account), ако искате да
използвате наличните „IT“ приложения, предоставени от ECHA, например ECHA Cloud
Services или портала за подаване на ECHA за изготвяне или подаване на нотификации на
националните центровете по токсикология (PCN).
В ръководството за потребителски си профили в ECHA (ECHA
Accounts manual) се обяснява как да създавате, експортирате,
импортирате и управлявате потребителския си профил като цяло:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/
9e84c2fb-c876-30a7-7eb9-fde40e968ef5

2.1 Стъпка 1 — Създаване на потребителски профил в ECHA (ECHA
Account)
Страницата за Вход се намира на адрес https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/. Ако
нямате валидно потребителско име и парола, ще трябва първо да се регистрирате, като
създадете потребителски профил. За да създадете потребителски профил в ECHA (ECHA
Account), ще трябва да предоставите конкретна информация за Вашето дружество и да
потвърдите електронната си поща.

Препоръчва се да се използва последна версия на Chrome, Firefox и Microsoft
Edge, за да се гарантира най-доброто потребителско преживяване.

PCN: практическо ръководство — версия 5.1
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2.2 Стъпка 2 — Назначаване на правен субект към ECHA Account
Подаванията чрез портала за подаване на ECHA се извършват от правни субекти 3, които
трябва да бъдат дефинирани, като се включат и данни за контакт, преди подаването.
След като създадете потребителски профил в ECHA (ECHA Account) и влезете успешно,
трябва да му бъде зададен правен субект (LE).

За да зададете правен субект, щракнете върху „Create a New legal Entity“ (Създаване на
нов правен субект). Имате две възможности:
i)

създайте нов правен субект в ECHA Accounts и въведете конкретна
информация за дружеството (раздел 2.2.1).

ИЛИ
ii)

импортирайте вече съществуващ правен субект, напр. от настолен IUCLID
(раздел 2.2.2).

След като бъде зададен правен субект, приложенията на промишлеността ще
станат видими в информационното табло на ECHA Accounts и потребителят може
да получи достъп до приложението от наличния списък, напр. REACH-IT, R4BP3,
ePIC, ECHA Cloud services, портала за подаване на ECHA.

Правен субект (LE) може да представлява всичко от сложна стопанска структура до проста
организирана стопанска дейност, например корпорация, дружество или отделно лице.
3
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2.2.1 Създаване на нов правен субект
Избирането на „Create a New legal Entity“ (Създаване на нов правен субект) отваря
страница, където трябва да въведете информация за дружеството, адрес, координати за
връзка, информация за сигурност на потребителския профил. При създаването си
правният субект автоматично получава универсален уникален идентификационен номер
(UUID), така че ИТ приложенията на ECHA да могат изрично да идентифицират правния
субект, неговите потребители и техните действия.
UUID номерата, генерирани в ECHA Accounts, съдържат префикса ECHA-…

Правни субекти от държави извън ЕС могат да работят в ECHA Cloud Services,
например за изготвяне на нотификация, но нямат достъп до портала за подаване на
ECHA, за да подават данни от своя потребителски профил.

Информация за фактуриране
За някои процеси на подаване, като подаване на данни съгласно Регламента REACH,
подателят трябва да заплати такса директно на ECHA. Ето защо във формуляра за
регистрация от Вас се изисква да предоставите информация за фактурирането.
ECHA обаче не събира никаква такса за нотификации на националните центровете по
токсикология. В този контекст, моля, имайте предвид, че някои държави членки
начисляват такси
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
За информация относно таксите, начислявани за тези държави членки, свържете се
или посетете уебсайтовете на определения орган
https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies

PCN: практическо ръководство — версия 5.1
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2.2.2 Импортиране на вече съществуващ правен субект (LE) от
IUCLID
Ако сте потребител на IUCLID за настолен компютър, вече ще сте създали правен субект
(UUID номерът съдържа префикс IUC…). Имайте предвид, че ИТ приложенията на ECHA,
като например Submission portal, ще Ви идентифицират чрез UUID на правния субект в
ECHA Accounts и ще го сравнят с правния субект, съдържащ се в нотификацията, поради
което правните субекти и на двете места трябва да съвпадат.
В този случай можете да предпочетете или:
i)

да експортирате Вашия LE от ECHA Accounts във Вашата работна версия на
IUCLID, или,

ii)

да експортирате Вашия LE от IUCLID в ECHA Accounts.

В последния случай, след като Вашият правен субект бъде експортиран от IUCLID към,
например, Вашия настолен компютър, можете да го импортирате директно във формуляра
„Create legal Entity“ (Създаване на правен субект), като активирате раздела „Creation
method“ (Метод на създаване) и изберете файла за качване.

Когато се работи от IUCLID за настолен компютър, информацията за правния субект
не може да бъде автоматично синхронизирана с ECHA Accounts. Поради това, в
случаите, където дадено дружество е инсталирало IUCLID в своите местни системи
или е разработило свой собствен инструмент за създаване на PCN досиета, всички
промени на правен субект, направени в ECHA Accounts, ще трябва да бъдат
възпроизведени в тези инструменти за подготовка на досиета.

12
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2.3 Стъпка 3 — Добавяне на потребители и определяне/управление
на потребителските роли
По подразбиране потребителят, който е създал потребителския профил, е мениджърът на
правни субекти, а допълнителни потребители също могат да бъдат добавени към
потребителския профил, като се използва процесът „Create New User“ (Създаване на нов
потребител). Добавянето, промяната или изтриването на потребители, контакти и
потребителски роли се управляват в ECHA Accounts в съответния раздел под „Legal Entity“
(Правен субект).

Потребителските роли определят нивото на достъп на потребителя в рамките на ИТ
приложенията на ECHA. Специфичните роли, свързани с PCN, включват:
•

LE Manager (Мениджър на правен субект): мениджърът на правен субект може да
вижда и редактира потребителския профил и да добавя, изтрива контакти или
редактира данни на потребители. Само потребител с роля „LE manager“ може да
редактира данните за правен субект — с изключение на конкретния за даден LE
UUID номер и държавата.

•

Submission Portal Manager (Мениджър на портала за подаване): може да подава
информация чрез портала за подаване на ECHA.

•

IUCLID Full Access (Служител с пълен достъп до IUCLID): може да подготвя
подавания онлайн в IUCLID Cloud.

•

IUCLID trial (Служител с пробна версия на IUCLID): може да работи в пробната
версия на IUCLID Cloud.

•

Ролите, обозначени като „Reader“ (четец) и „Read“ (четене) имат право единствено
да разглеждат информацията.

PCN: практическо ръководство — версия 5.1
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Submission Portal Manager (Мениджър на портала за подаване)Restricted (с
ограничен достъп): ‘LE manager’ (Мениджър на правен субект) може да ограничи
видимостта на информацията за потребителите в портала за подаване на ECHA.
Потребителите, на които е възложена тази роля, могат да виждат само подробности
за подаванията, които са изпратили на портала. Имайте предвид, че когато тази
роля е възложена в комбинация с други роли, предимство ще има ролята с наймного права. Например ако потребителят има „Ръководител на портала за подаване
с ограничен достъп“ и „Ръководител на портала за подаване“, тогава ограничената
видимост не се прилага. Освен това потребител с роля „Ограничен достъп“, който
има пълен достъп до IUCLID Cloud (т.е. „IUCLID full access“), ще има достъп до
цялата налична информация в IUCLID Cloud за този правен субект.

Възможно е правен субект да позволи на потребител от трета страна от друг правен
субект да работи от негово име, например консултант. Това е възможно с функцията за
foreign user (чуждестранен потребител) в ECHA Accounts. Допълнен 1В допълнение
1 се обяснява как да се създаде чуждестранен потребител, като за пример се използва
консултант.

2.4 Стъпка 4 — Абониране за ECHA Cloud services
След създаването на потребителски профил в ECHA (ECHA Account) и правен субект
новите потребители ще трябва да се абонират за ECHA Cloud Services, преди да могат да
започнат да работят в приложението.

Преди употреба трябва да бъдат приети Общите условия за използване на ECHA Cloud
Services, по-специално за IUCLID Cloud и портала за подаване на ECHA.

14
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Общите условия са достъпни на всички езици на ЕС тук от уебсайта на ECHA:
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services
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3. Изготвяне и подаване на нотификация на националните
центрове по токсикология (PCN)
Съществуват няколко възможности, чрез които дадено дружество може да подготви и
подаде информация за нотификация на националните центрове по токсикология (PCN) в
зависимост от предпочитанията на дружеството и въведените вътрешни системи.
Всички нотификации трябва да се придържат към хармонизирания формуляр на PCN,
предназначен за структуриране на информацията за опасни смеси, класифицирани за
опасности за здравето или физически опасности. Формулярът се основава на XML и се
определя от изискванията, посочени в приложение VIII към Регламента CLP.
За изготвяне и подаване на информация, ECHA е предоставила:
•
•
•
•

Формуляр за нотифициране на националните центрове по токсикология (PCN)
(раздел 3.1)
IUCLID за изготвяне на данни (раздел 3.2)
портала за подаване на ECHA (раздел 3.3)
System-to-system (S2S) услуга (раздел 3.4)

Допълнителна подкрепа за различните начини за подготовка и подаване
Вижте нашата страница за електронно обучение за обучения, уебинари и други
презентации:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/training-material

3.1 Формулярът за нотифициране на националните центрове по
токсикология (PCN)
Формулярът на PCN структурира хармонизираните изисквания за информация за опасни
смеси, класифицирани за опасности за здравето или физически опасности, които са на
разположение на националните центрове по токсикология в случаи на отравяне в
Европейския съюз / Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП).
Формулярът на PCN се основава на .xml и е съвместим с IUCLID и като такъв е включен в
инструментите за подготовка на досиета, предлагани от ECHA. Освен това е наличен за
дружествата, за да го включват в своите собствени инструменти за подготовка на досиета,
например при употребата на услугата тип „system-to-system“ (S2S).

Допълнителна подкрепа за формуляра на PCN
За потребители на „system-to-system“ можете да изтеглите последната версия на
формуляра на PCN и свързаните с него документи от уебсайта на националния център по
токсикология на следния адрес: https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centresnotification-format
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3.2 IUCLID за изготвяне на данни
В настоящата глава се разглеждат както инструментите на IUCLID Cloud (онлайн), така и
тези на IUCLID (офлайн) за ръчна подготовка на нотификациите на националните
центровете по токсикология. И двата инструмента предлагат един и същ интерфейс.
Обясненията за пълното функциониране на IUCLID са подробно отразени
в Ръководството за функциите на IUCLID (предоставени са преводи).
Ръководството е достъпно и в самото приложение IUCLID.
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation

3.2.1 IUCLID Cloud Services
Подготовката в IUCLID Cloud е достъпна чрез ECHA Cloud Service (https://idpindustry.echa.europa.eu/idp/), която се поддържа, архивира и актуализира от ECHA и
данните се съхраняват по сигурен начин в „облака“ (Cloud). Пълната услуга IUCLID
Cloud позволява на потребителите да поддържат своите научни данни и да подготвят
досиета за подаване. Пробната версия може да се използва за запознаване с
инструмента. Не е възможно да се извършват подавания чрез пробната версия.

3.2.2 IUCLID 6 чрез изтегляне от уебсайта на IUCLID
Винаги се препоръчва офлайн подготвяне, като се използва последната версия на IUCLID
6, която може да бъде изтеглена от уебсайта на IUCLID
(https://iuclid6.echa.europa.eu/home). На разположение са версии както за настолен
компютър, така и за сървър за потребителя, който ще трябва да извършва собствена
поддръжка.

PCN: практическо ръководство — версия 5.1
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Уверете се, че разполагате с последната версия на IUCLID, тъй като само
последната версия може да отговаря напълно на изискванията на националните
центрове по токсикология и да избягва ненужни неизправности.

3.3 Порталът за подаване на ECHA за нотификации на националните
центрове по токсикология
Порталът за подаване на ECHA е онлайн инструмент за дружества, установени в ЕС, за
подаване на нотификации на националните центрове по токсикология до съответните
определени органи на държавите членки. За да извърши подаване чрез портала за
подаване на ECHA, дадено дружество трябва да има активен потребителски профил в
ECHA (ECHA Account), на потребителите трябва да бъдат определени правилните роли и
трябва да са абонирани за услугата.
Нашата страница за поддръжка и вход за PCN се намира на
https://poisoncentres.echa.europa.eu/prepare-and-submit-a-pcn

Подаванията, направени чрез портала, могат да включват нотификации за
множество пазари, което означава, че едно подаване може да достигне до
множество определени органи.

Услугите за подаване на данни, достъпни в облака, включват пълната услуга на портала
за подаване на ECHA (производствена среда) и пробната версия на портала за
подаване на ECHA (тестова среда). Всяка от тях е обяснена по-подробно по-долу.

18
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Началната страница на таблото за управление на портала за подаване на ECHA (пълна
услуга) Ви позволява да навигирате до различните функции на системата. В допълнение
към нотификациите на националните центрове по токсикология по CLP се поддържат и
други видове нотификации и приложения.

Оформлението на пробната версия на портала за подаване на ECHA е предназначено
да предупреждава потребителите, че са в пробна версия. Досиетата, създадени с пробна
цел, не се изпращат на получателите, посочени в нотификацията.

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

19

По отношение на нотификациите на националните центрове по токсикология, следните
функции на портала за подаване на ECHA включват:
Submit a IUCLID dossier (Подаване на досие в IUCLID) Ви пренасочва към страницата за
качване и подаване.

Search for PCN notifications (Търсене на PCN нотификации) Ви пренасочва към
страницата за търсене на портала, където можете да търсите PCN подавания, или да
търсите всички подавания, например ако подавате по изискванията на други
законодателни актове.

Create a dossier in IUCLID Cloud (Създаване на досие в IUCLID Cloud) Ви пренасочва
към ECHA Cloud services, където можете да изберете пълната услуга на IUCLID или
пробната версия, за да започнете изготвяне на досие.
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3.4 Услуга „system-to-system“
Услугата „system-to-system“ (S2S) се предоставя в помощ на промишлеността за
дружества, които желаят да изготвят и подават досиета за PCN по по-автоматизиран
начин. Чрез тази услуга дадено дружество може да създаде досие за PCN директно в
собствените си системи, като използва формуляр, съвместим с IUCLID, и да направи
подаване в портала за подаване на ECHA. След това досиетата се изпращат от портала до
всички заинтересовани държави членки.
Използването на услугата „system-to-system“ за първи път изисква от дружеството да:
1. Поиска и получи достъп до S2S услугите на портала за подаване на ECHA
2. Генерира „S2S ключове“
3. Интегрира тяхната система с услугите на портала за подаване на ECHA
4. Премине успешно изпитванията за свързаност и интегриране, преди преминаване
към режим на производство

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

Ръководство за формуляра на PCN и други ключови
документи
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat

Ръководство за разработчиците за формуляра IUCLID
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat

„System-to-system“ интегриране за промишлеността,
получаване на достъп до услугата, техническа/практическа
документация и свързани файлове
https://echa.europa.eu/manuals?panel=s2s#s2s
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4. Създаване на набор от данни, подлежащи на
редактиране, в IUCLID
В тази глава се описва подробно процесът на изготвяне на „набор от данни“ за
нотификации на националните центрове по токсикология по CLP в IUCLID (файл .i6z,
съдържащ информация за дадено вещество или смес). Освен това са обяснени
съответните „документи“, които съдържат полетата за въвеждане на данни в съответствие
с изискванията за информация, определени в приложение VIII към Регламента CLP.

4.1 Табло за управление на IUCLID
На таблото за управление на IUCLID се намират следните модули:
„Substances“ (Вещества) съхранява всяка информация за набор от данни за вещества,
независимо дали е подготвена или внесена в работната среда. Номерът, посочен в
модула, се отнася до броя на наличните набори от данни за веществото.
„Mixtures“ (Смеси) съхранява информация за наличните набори от данни за смесите,
както и всички подготвени досиета.
„Articles“ (Изделия) се използват само за подаване на нотификации в базата данни SCIP,
създадена съгласно Рамковата директива за отпадъците (РДО) 4.

Областта „Import IUCLID files“ (Импортиране на IUCLID файлове) Ви позволява да
импортирате файлове от i6z до Вашата работна версия на IUCLID. Това може да включва
правни субекти, референтни вещества или набори от данни и досиета за вещества/смеси.

Тази функция е от значение само за доставчиците на изделия, съдържащи определени вещества,
пораждащи сериозно безпокойство над 0,1 % w/w. Подробна информация е предоставена в раздела
от РДО на уебсайта на ECHA (https://echa.europa.eu/understanding-wfd).
4
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4.2 Управление на субектите на IUCLID извън нотификацията
От иконата с менюто на таблото за управление се насочвате към главното меню. То
съдържа преки връзки към страниците със списъка за различни субекти. Тук можете лесно
да управлявате специфична за Вашия субект информация, например за правни субекти,
контакти, референтни вещества, както и потребители и техните роли, извън
нотификацията.

4.2.1 Управление на информация за контакт
Когато се управляват контакти извън нотификацията (възможно е те да се управляват и в
рамките на нотификацията), е възможно да се създадат нови или да се редактират
съществуващи контакти, да се експортират избрани контакти, както и да се клонират.
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4.3 Стъпки за изготвяне на първоначален набор от данни за
смес/продукт
В този раздел ще бъдат разгледани общите принципи за създаване на набор от данни,
персонализиран за нотификациите на националните центрове по токсикология, поле по
поле. Започваме с щракване върху „Mixtures“ (Смеси)

След това се пренасочваме към страницата „Mixtures/Products“ (Смеси/Продукти), в която
са изброени всички „набори от данни“, които са в процес на подготовка (оранжев символ
за смес) или можете да превключите, за да виждате всички „досиета“, които са били
създадени преди това (лилав символ за заключване).

PCN: практическо ръководство — версия 5.1
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4.3.1 Създаване на нов набор от данни за смес/продукт
С бутона „+New mixture/product“ (+Нов(а) смес/продукт) започва процесът на създаване
на нов набор от данни за смес/продукт. За да завършите процеса, трябва да въведете
наименование за сместа и да натиснете „Create“ (Създаване).

Наборът от данни за сместа се идентифицира с наименованието ѝ, дадено при
създаването ѝ. Всяко наименование обаче може да се използва, за да се
избере наименование, което обикновено се използва за тази смес в рамките на
дружеството. Това може да бъде например вътрешно наименование или
идентификатор на формулация. Ако е необходимо, това наименование може да
бъде променено.

4.3.2 Задаване на работен контекст
След като бъде създаден наборът от данни за сместа, той може да бъде отворен и да бъде
избран „Working context“ (Работен контекст). Работният контекст персонализира полетата
на IUCLID, които са от значение за избраното законодателство и процес.
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Например изборът на работен контекст „CLP Poison centre notification“ (Нотификация на
националните центрове по токсикология по CLP) се използва за изготвяне на нотификация
на националните центрове по токсикология.

Има и други избори, свързани с нотификациите на националните центрове по токсикология
(различни съставки), но обикновено не се изисква да бъдат избирани, ако се създават
набори от данни за съставките направо в „Composition document“ (Документ за състава) на
крайната смес. Повече информация за това как да се създадат тези набори от данни в
нотификацията е разгледана в следващите раздели на настоящото ръководство:
•

„Нотификация на националните центрове по токсикология по CLP (смес в смес)“ —
(глава 4.8)

•

„Група взаимозаменяеми съставки (ICG) по CLP“ — (глава 5)

PCN: практическо ръководство — версия 5.1
•
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„Съставка на CLP от стандартна формула (SF) за PCN “ (глава 5)

По подобен начин работният контекст за „PCN Substance information“ (Информация за PCN
вещество) също е включен в списъка, който работи в модула „Substances“ (Вещества).
Отново не е необходимо този избор да се прави, когато съставките на веществото се
добавят в окончателния „документ за състава на сместа“ (раздел 4.7).

4.3.3 Отваряне и попълване на заглавната част на проекта на
досието
Отворете „Draft dossier header“ (Заглавна част на проекта на досието) като щракнете
върху заглавието с хипервръзка
CLP Poison centre notification (Нотификация на
националните центрове по токсикология по CLP), както е показано в лявата страна на
навигационното дърво — имайте предвид, че някои раздели от заглавната част на проекта
на досието са задължителни за предоставяне на този етап, докато други не са. Всеки
раздел е обяснен по-подробно по-долу.
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„Dossier name & Dossier submission remarks“ (Наименование на досието – Забележки
за подаване на досието) са полета в заглавната част на проекта на досието, в които може
да желаете да въведете наименованието на досието, което подготвяте, или ако желаете
да предоставите забележки относно подаването за Вашите собствени записи.
„PCN number“ (PCN номер), т.е. номер на нотификация на националните центрове по
токсикология, е необходима информация и може да бъде генериран и зададен на
нотификацията чрез отваряне на полето и използване на бутона за автоматично
генериране, изобразен с две кръгли стрелки. Номерът на PCN се отнася до първоначална
нотификация (или нова нотификация след съществена промяна в състава) и се използва
от националните центрове по токсикология за проследяване на всички съответни
актуализации на нотификации. PCN номер може да бъде генериран или в инструментите
за подготовка на досието, или чрез използване на един от генераторите на UUID,
достъпни онлайн, напр. https://www.uuidgenerator.net/
Изборите на „Country (market placement) & Language“ (Държава (пускане на пазара)
и език) трябва да включват всички пазарни области, в които сместа ще се пуска на
пазара. Освен това трябва да бъдат посочени и всички съответни езици, които се изискват
за всяка област на пазара. Разрешените езици, посочени от всяка държава членка, могат
да бъдат намерени от Прегледа на решенията на държавите членки относно
приложение VIII по CLP https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies
Посочването на езиците преди изготвянето на данните е необходимо, тъй като
създава многоезичните полета, необходими за всички полета за свободен
текст, които трябва да бъдат предоставени на всички съответни езици,
например за токсикологична информация.
Важно е също така да се разгледа в кои от областите на пазара, които
действително са от значение, следва да се подават нотификации. След
успешно подаване областите на пазара не могат да бъдат изтрити в
актуализация, но винаги могат да бъдат добавени, ако е необходимо. Следва
да се отбележи, че това се прилага дори в случай на прекратяване на пазара в
конкретна държава.

4.3.3.1 Поясняване на видовете подаване
Видът на подаването е зададен като изисквания за „Standard“ (Стандартен) вид на
подаването по подразбиране. Поради това не е необходимо да се прави избор на вида на
подаването, освен ако не се отклонявате от изискванията за стандартна информация.

„Limited Submission (industrial use only)“ (Ограничено подаване (само за промишлена
употреба)) е налично само за опасни смеси, пуснати на пазара за промишлена употреба.
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Трябва да се отбележи, че следва да се вземе предвид употребата на сместа
надолу по веригата. Ако сместа се използва например във формулацията на
смес, предназначена за потребителска или професионална употреба, този
вариант не може да бъде избран. Независимо от това, този вариант се прилага
за смеси, включени в крайна смес, предназначена за професионални или
потребителски употреби, които са извън обхвата на член 45 и приложение VIII
(т.е. смеси с крайна употреба, които не подлежат на нотифициране).

„Group submission“ (Групово подаване) (описано по-подробно в глава 8) е на
разположение за създаване на досие, съдържащо информация за няколко смеси, при
условие че:
•

всички смеси съдържат един и същ състав, с изключение на някои парфюми при
специфични условия;

•

докладваните концентрации/диапазони за всяка от съставките са едни и същи (с
изключение на някои парфюми);

•

всички смеси в групата имат една и съща класификация за опасностите за здравето
и физическите опасности

„Voluntary submission“ (Доброволно подаване) е достъпно за лицата, които не носят
отговорност, или за смесите извън обхвата на член 45 и приложение VIII.
Подателят на „доброволно подаване“ винаги носи отговорност за
нотификацията. Доброволното подаване на информация също следва да бъде
запазено, например ако е необходимо да се актуализира някаква информация.

4.3.3.1 Обяснение на видовете нотификации
Видът на нотификацията трябва да бъде предоставен, например първоначална,
актуализирана или нова нотификация след съществена промяна в състава. Изборът тук
определя рамката за досието и правилата, които ще се използват за валидиране на
информацията с помощта на помощника за валидиране.

„Initial notification“ (Първоначална нотификация) е първото подаване, извършено за
смес/продукт. Първоначалното подаване трябва да бъде успешно, преди да може да бъде
приета актуализация.
„New notification after a significant change of composition“ (Нова нотификация след
съществена промяна в състава) се очаква за нотифицирана смес, когато е настъпила
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промяна в състава извън определените граници, посочени в приложение VIII по CLP. Това
фактически води до две различни смеси на пазара; двата набора от информация
(отнасящи се до първоначалния и до новия състав) продължават да бъдат от значение (и
двата продукта може да останат на пазара потенциално за дълъг период от време).
Предишното подаване и новата нотификация остават свързани чрез съответния номер на
PCN — вж. раздел 11.2.
„The submission is an update“ (Подаването е актуализация) се избира, ако е
необходимо да се актуализира информацията, която понастоящем съществува в базата
данни. Актуализирано подаване е когато съставът на сместа остава същият. Както
предишните, така и актуализираните подавания продължават да бъдат от значение за
центровете по токсикология и определените органи — вж. раздел 11.1.
Не избирайте „Update“ (Актуализиране), ако трябва да подадете отново след
неуспех на правилото за валидиране и преди това няма извършено успешно
първоначално подаване. Това ще задейства правило за валидиране BR568.

4.3.4 Обща навигация и функции за въвеждане на данни
Дървото за навигация или съдържанието, поместено в лявата страна на страницата,
позволява лесно движение между заглавната част на проекта на досието и
персонализираните раздели, създадени за набора от данни за сместа от нотификацията на
националните центрове по токсикология. За всеки раздел трябва да бъдат създадени
документи. Дървото за навигация Ви позволява да навигирате в набора от данни, като
използвате стрелките, които могат да се свиват/разширяват.
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Всеки от създадените раздели и документи може да бъде разширен и може да бъде
управляван чрез допълнителни функции.
Функция

Символ

Свива раздел
Разширява раздел
Добавя нов документ

+

Документ в IUCLID
Номерът съответства на количеството на документите в IUCLID по раздели
Кошчето за боклук изтрива нежелани документи
Вещество
Смес/Продукт
Заглавна част на проекта на досие

4.3.4.1 Създаване на „New document“ (Нов документ)
Преди да може да бъде въведена информация в набора от данни, трябва да се създаде
документ, съдържащ съответните полета за въвеждане, като се щракне върху оранжевия
+ и се избере „+New document“ (+Нов документ).
Когато е създаден нов документ, той се представя от попълнен оранжев кръг и получава
наименование и номер по подразбиране (напр. [Класификация и етикетиране.001]) и
конкретен UUID номер на документ. Наименованието на документа може да бъде
редактирано, за да е подходящо.
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4.3.4.2 Редактиране на наименованията на документите
След създаването на документ е възможно да се преименуват записите според нуждите на
потребителя — това помага за по-доброто локализиране на записа, например когато се
използва функцията „Copy from“ (Копиране от). Просто поставете курсора в полето и
редактирайте, за да го пригодите. След като документът бъде преименуван, е необходимо
да се запазят промените.

4.3.4.3 „Copying data from“ (Копиране на данни от) съществуващи документи
Ако вече сте създали информационни документи за други набори от данни за смеси, те ще
бъдат на разположение за повторна употреба в други набори от данни.
За да включите предварително подготвена информация, щракнете върху трите точки „…“ в
горния десен ъгъл на набора от данни, в който работите. Ще станат достъпни редица
функции, включително „Copy data from …“ (Копиране на данни от…).
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Представен е списък на наличните набори от данни за избор на информация. Видът
субект се задава по подразбиране на „Mixtures“ (Смеси) (т.е. набори от данни за смеси),
но е възможно да се избере „Dossiers“ (Досиета). Можете да използвате функцията за
търсене, за да улесните намирането на изходната информация и по-бързия избор.

Можете да копирате групово данни от досие в новосъздаден набор от
данни, като изберете досието по типа субект и изберете информацията, която
желаете да копирате.

След като изберете изходния документ, от който да копирате информацията, можете да
копирате всички раздели (имайте предвид, че информацията в заглавната част на досието
не може да бъде копирана) или допълнително да прецизирате кои раздели бихте искали
да копирате.
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След като копирате посочената информация, копираният документ ще се появи като
„[original name of the record].COPY“ ([оригинално наименование на записа].COPY), който
винаги може да бъде преименуван.

4.3.4.4 Използване на функцията „Cloning“ (Клониране)
Функцията „Clone“ (Клониране) е достъпна, за да се улесни например изготвянето на
актуализирани досиета чрез възпроизвеждане на набор от данни за смес с цел
редактиране и създаване на ново досие от него. По този начин не е необходимо да
въвеждате отново цялата информация, свързана със сместа, като например състав,
токсикологична информация или информация за продукта.
Имайте предвид, че работният контекст не е клониран, поради което ще
трябва да зададете повторно работния контекст и да въведете информацията в
заглавната част на проекта на досие.

Тази функция е достъпна в списъка с набори от данни, като се щракне върху трите точки
„…“ от набора от данни, които желаете да копирате, и изберете „Clone“ (Клониране).
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Като алтернатива можете да отворите самия набор от данни за сместа и да създадете
клонирано копие, като щракнете върху трите точки „…“ в горния десен ъгъл. Така се
отваря списък с функции, включително „Clone“ (Клониране).

След като наборът от данни бъде клониран, той ще се появи в списъка с набори от данни
за смеси, с наименованието „original mixture name _CLONE_[date]“ (оригинално
наименование на сместа _CLONE_[дата]), които можете да редактирате съответно, преди
да създадете ново досие.
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5. Изготвяне на PCN — раздел по раздел
5.1 Раздел „Mixture identity and legal submitter“ (Идентифициране
на смес и законен подател)
5.1.1 Наименование на смес
Това е наименованието на сместа, въведено при създаването на новия набор от данни за
смес/продукт. Това може да бъде търговското наименование на Вашия продукт, въпреки
че това не е задължително. Това поле е с възможност за редактиране.

5.1.2 Законен подател
В документа за законен подател се показват наименованието на правния субект и UUID.
Това е правният субект, който се проверява спрямо регистрирания потребител на портала
за подаване на ECHA и се счита за носещо отговорност лице.

UUID на правния субект, посочен на ниво смес, трябва да бъде в съответствие
с правния субект в портала за подаване на ECHA при подаване. Имайте
предвид, че промяната на наименованието на правния субект не променя UUID
на правния субект, извършващ подаването. Всички промени, свързани с
правния субект, трябва да се управляват в ECHA Accounts.
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5.1.2.1 Как да се промени UUID на законния подател
Данните за собственика на правния субект могат да бъдат променени на друг правен
субект, ако е необходимо. За да изтриете правен субект, щракнете върху наименованието
с хипервръзка на собственика на правния субект.

Щракнете върху „X“, за да изтриете зададения правен субект.

Щракнете върху „Select“ (Избор), за да отворите наличните списъци на правни субекти.

Направете избор от наличните правни субекти, изброени във Вашата работна версия. Ако
там той липсва, тогава данните за собственика на правния субект ще трябва да бъдат
импортирани, например от ECHA Accounts.
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Не редактирайте наименованието или други данни, например данни за
контакт, на правния субект в набора от данни. По този начин не се променя
UUID на правния субект на законния подател. Ако трябва да актуализирате
тази информация, трябва да направите това в ECHA Accounts.

5.1.3 Други идентификатори
Може да се използват за добавяне на допълнителна информация за сместа.

Добавете „+New item“ (+Нов елемент) и направете избор от списъка за избор „Name type“
(Вид наименование) (напр. цветови индекс). След това добавете конкретната информация в
полето „Name“ (Наименование) — или като изберете конкретно наименование от списъка за
избор (само за горива и стандартни формули), или като изберете „Other“ (Друго).

Ако от полето „Name“ (Наименование) бъде избрано „Other“ (Друго), в полето за свободен
текст може да бъде предоставена допълнителна информация.

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

39

5.1.4 Лице за контакт
„Contact person(s)“ (Лице(а) за контакт) се използва(т) за записване на ролята и
контактите на лицето, например „Emergency contact“ (Лице за контакт при спешни
действия), в случай на ограничено подаване, или „Contact person“ (Лице за контакт), ако
подателят не разполага с допълнителна информация, която е от значение за спешни
действия от здравен характер.
Щракнете върху „+New item“ (+Нов елемент) и или изберете вече създаден контакт, или
създайте нов.

Ако списъка „Contact type" (Вид контакт) не съдържа правилния вид контакт, който
желаете да посочите, можете да изберете „Other“ (Друго) и да въведете информацията в
полето за свободен текст.
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В случай на ограничено подаване, трябва да се избере вида контакт
„Emergency contact“ (Контакт при спешни действия).
Освен това, ако сместа се пуска на пазара в зона на единния пазар, трябва да
предоставите само един запис за контакт при спешни действия, съдържащ тази
информация. Ако подаването е за няколко пазарни области, трябва да
предоставите записи за няколко лица за контакт. Всеки запис ще съдържа
информация за лицето за контакт при спешни действия за всяка държава, дори ако
за всички държави са приложими едни и същи данни.

5.2 Документ за състава на сместа
„Mixture composition document“ (Документ за състава на сместа) съдържа подробна
информация за всички съставки на сместа във вида, в който е пусната на пазара. За да се
въведе информация за състава, първо трябва да се създаде „New document“ (Нов документ).

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

След като създадете документа за състава на сместа, се създава раздел „Components“
(Съставки), в който се добавят отделните вещества и съставките на сместа в крайната
смес, като се избере „New item“ (Нов елемент).

Елементът се създава и може да бъде отворен и завършен, като се щракне върху
защрихованата в синьо зона.
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Отваря се поле „Set values“ (Зададени стойности) и трябва да се въведат специфични
стойности за всяка съставка.

„Name“ (Наименование): Наименованието на съставката. Първо трябва да изберете
вида на съставката, т.е. съставката на веществото или сместа. За да направите избор,
трябва да продължите да идентифицирате съставката.
„Function“ (Функция): Функцията е задължителна за включване само ако посочвате
съставка GCI (идентификатор на генерични съставки). В тези случаи трябва да се направи
избор между парфюми или оцветители. Във всеки друг случай информацията може да
бъде предоставена доброволно.
„Typical concentration/Concentration range“ (Типична концентрация / Диапазон
на концентрация): Концентрацията на съставките може да бъде обявена или като
типична концентрация (т.е. точна концентрация), или като диапазон на концентрация и
изразена в % (w/w) или в % (v/v). За диапазоните за докладване трябва да бъдат
включени оператори (>, <, ≤, ≥).
Имайте предвид, че единиците следва да се докладват по един и същ начин за
концентрацията на всички съставки.

Деклариране на концентрациите
Декларирането на концентрации трябва да бъде в
съответствие с разрешените гранични стойности,
описани подробно в приложение VIII, освен ако
не се прилагат специални разпоредби.
Информация за разрешените диапазони и
примери за работа може да бъде намерена тук:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/componentsof-major-concern
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Само когато съставките отговарят на специфичните условия, посочени в
приложение VIII към Регламента CLP, тези видове съставки следва да бъдат
обозначени. За повече информация вж. глава 6:
•

Съставка от стандартна формула (SF)

•

Група взаимозаменяеми съставки (ICG)

•

Идентификатор на генерични съставки (GCI)

5.3 Добавяне на съставка на вещество
Всяка „съставка на веществото“ на крайната смес се идентифицира с информация,
съдържаща се в „Substance dataset“ (Набор от данни за веществото). Набори от данни за
веществата се изискват и за всички вещества, съдържащи се в докладваната „смес в смес“
(СВС).
От документа за състава на (основната) смес първо трябва да създадете „+New item“
(+Нов елемент). Генерираното поле за съставката е номерирано. При щракване върху
полето (защриховано в синьо) се отваря полето „Set values“ (Зададени стойности), където
избирате „Substance“ (Вещество) в полето „Name“ (Наименование).

Веществото може да бъде включено по един от следните два начина:
i) избор на предварително изготвен набор от данни за веществото от списъка, или,
ii) +Създаване на нов набор от данни за веществото
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i)

Избирането на вещество от списъка автоматично попълва раздела за
наименованието с това, което е било предоставено в набора от данни за
веществото, плюс това е свързан с цялата друга информация, включена в този
набор от данни.

ii)

Създаването на набор от данни за веществото изисква ръчно въвеждане на
информация за:

„Reference substance“ (Референтно вещество): Информацията за референтното
вещество се изисква за съставките на веществото (с изключение на идентификаторите на
генерични съставки) — тук ще трябва също така или да изберете референтно вещество от
наличния списък (ако има такъв), или, ако няма такъв, можете да ги изтеглите и
импортирате директно във Вашата работна среда или да създадете свой собствен
документ за референтно вещество.
Legal entity (Правен субект): Имайте предвид, че за правния субект е задължително да
създаде набор от данни в IUCLID, но това не е задължително за целите на PCN и не се
извършват проверки във връзка с тази информация. Вашият правен субект се попълва
предварително автоматично, но може да бъде редактиран например на неопределен
правен субект.
„Substance name“ (Наименование на вещество): Наименованието на веществото е
поле за свободен текст и не е специфично за езика. Поради това нотифициращото лице
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решава кой е най-подходящият език за всички получатели. Наименования на
допълнителни езици могат да бъдат включени в документа за референтното вещество в
полето „Synonyms“ (Синоними).
Когато за дадена съставка на вещество съществува повече от едно наименование,
не всички от тях следва да бъдат включени в това поле. Препоръчително е в
документа за референтното вещество да се включат допълнителни наименования в
полето „Synonyms“ (Синоними) — вж. раздел 5.3.2

5.3.1 Изтегляне на референтно вещество от уебсайта на IUCLID
„Reference substance“ (Референтно вещество) се използва за определяне на идентичността
на веществото по такъв начин, че определението да може да се използва повторно в
повече от едно досие, ако е необходимо. Освен че можете да създавате документи за
референтни вещества по време на изготвяне на досието, можете също така да ги
изтеглите и импортирате като готов набор от уебсайта на IUCLID
(https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances).
Имайте предвид, че наборът от референтни вещества, които са на разположение
за изтегляне, не се запазва и могат да съществуват грешки и несъответствия.
Отговорност на потребителя е да провери информацията, използвана в
нотификацията.
От страницата „Search for and download Reference substances“ (Търсене и изтегляне на
референтни вещества) на уебсайта на IUCLID започнете с търсене на веществото, като
използвате ЕС или друг идентификатор на продукт. От списъка с резултати можете да
изтеглите и запазите файла локално (формат.i6z) с наименование, което има повече
смисъл за Вас.
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За да импортирате референтното вещество във Вашата работна версия на IUCLID,
изберете „Browse“ (Преглед) и локализирайте файла, който сте запазили преди това,
например на настолния си компютър.

След като файлът с референтното вещество бъде успешно импортиран, той ще бъде
достъпен в списъка на референтните вещества.
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5.3.2 Създаване и свързване на референтно вещество
Свързването на набор от данни за веществото с референтно вещество може да се направи
или а) чрез избор от списъка на референтните вещества, или б) чрез създаване на ново
референтно вещество. За да се създаде ново референтно вещество, трябва да се
предостави минимална информация:
i)

Наименование на референтното вещество

ii) Референтното вещество трябва да има поне един от следните идентификатори: ЕС
номер, CAS номер, наименование по IUPAC, международно химично
наименование, цветови индекс или наименование по INCI. Моля, имайте
предвид, че международното химично наименование следва да бъде
докладвано в полето за наименование по IUPAC.

Полимерите се считат за вещества и трябва да бъдат идентифицирани по същия
начин като всяка друга съставка, т.е. трябва да предоставите наименование и
идентификационен номер, както е описано в член 18, параграф 2 от CLP. Когато няма
данни от ЕО, CAS или IUPAC, можете да съобщите известното наименование в полето
за наименование по IUPAC в документа за референтното вещество.

Когато създавате ново референтно вещество, се отваря съответният формуляр и можете
да въведете информацията.
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„Inventory number“ (Инвентарен номер) не съдържа изчерпателен списък на
веществата. Ако веществото не е открито в списъка на ЕО, ще трябва да въведете
ръчно „информацията за референтното вещество“ по отношение на идентичността.

Полето „Synonyms“ (Синоними) на референтното вещество може да се използва
например за включване на допълнителни езици или за включване на други наименования,
като например общоприети наименования.

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

49

5.3.3 Класификация (и етикетиране) на веществото
За веществото трябва да бъде включен нов документ „Classification and labelling“
(Класификация и етикетиране). Може да бъде създаден нов документ или той да бъде
копиран от съществуващ източник.

Новият документ трябва да има класификацията на веществото, посочена чрез избор
от списъка за избор „Hazard categories and statements“ (Категории на опасност и
предупреждения). Специфичните пределни концентрации и М-коефициенти, ако е
приложимо, също могат да бъдат посочени в специфичните полета.
Ако не е класифицирано за никакви физически, здравни или екологични опасности,
изберете „Not classified“ (Не е класифицирано). Този избор замразява полетата за
класификация. В този раздел могат да бъдат вписани и всички „Additional hazard classes“
(Допълнителни класове на опасност).
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Информацията за Labelling (Етикетиране), свързана със съставките на веществото, не е
необходима, но може да бъде включена на доброволен принцип. Следва да се отбележи,
че функцията „Calculate“ (Изчисляване) използва информацията за класифициране,
въведена в предходната стъпка, за да се получи информацията върху етикета.
Подателят отговаря за проверката на резултатите от функцията „Calculate“
(Изчисляване) в раздела за етикетирането. Информацията може да бъде
редактирана, ако е необходимо.
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5.4 Добавяне на съставка „смес в смес“ (СВС)
5.4.1 Определяне на СВС и посочване на концентрацията
Създаването на набор от данни за сместа се изисква за всяка съставка на СВС, включена
в крайната смес, която ще бъде пусната на пазара. Ако се докладват известните вещества
от СВС, се изискват отделни набори от данни за веществото, всеки от които трябва да
бъде идентифициран със съответния идентификатор и свързан с референтно вещество.

Ако са известни всички вещества в съставката „смес в смес“, те трябва да бъдат
докладвани поотделно, както за всички други вещества, т.е. тя не следва да се
включва като СВС. В този случай проверете дали имате две от същите докладвани
вещества — те ще трябва да бъдат слети и докладвани само веднъж.

От документа за състава на (основната) смес първо трябва да създадете „+New item“
(+Нов елемент). При щракване върху полето (защриховано в синьо) се отваря полето „Set
values“ (Зададени стойности), където избирате „Mixture/Product“ (Смес/Продукт) в полето
„Name“ (Наименование).

СВС може да бъде определена по един от следните два начина:
i)

избирате предварително изготвен набор от данни за сместа от списъка, ако има
такъв, ИЛИ,

ii) „+Create“ (+Създаване) на нов набор от данни за сместа и въвеждане на
съответната информация
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i)

ii)

При избора на набор от данни за сместа от списъка автоматично се попълва полето
„Set values“ (Зададени стойности) с наименованието на съставката на СВС, свързана със
свързаната с нея информация.

Когато създавате набор от данни за сместа, трябва да въведете ръчно информация за
съставката на сместа, включително:
„Mixture name“ (Наименование на смес): Наименованието на сместа е поле за
свободен текст и следва да включва наименованието на сместа, получено от доставчика.
Когато за дадена съставка на смес съществува повече от едно наименование, не
всички от тях следва да бъдат включени в това поле. Те могат да бъдат включени в
раздела „Other identifiers“ (Други идентификатори)

„Legal entity owner“ (Собственик на правния субект): Имайте предвид, че за
правния субект е задължително да създаде набор от данни в IUCLID, но това не е
задължително за целите на PCN и не се извършват проверки във връзка с тази
информация. Понастоящем трябва да се направи избор на правен субект, например той
може да бъде Ваш собствен правен субект.
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След като наименованието на сместа бъде предоставено и запазено, трябва да бъде
попълнено полето „Set values“ (Зададени стойности)“:
„Function“ (Функция): Функцията е задължителна за включване само ако посочвате
съставка GCI (идентификатор на генерични съставки). В тези случаи трябва да се направи
избор между парфюми или оцветители. Във всеки случай информацията може да бъде
предоставена доброволно.
„Typical concentration/Concentration range“ (Типична концентрация / Диапазон
на концентрация): Концентрацията на съставките може да бъде обявена или като
типична концентрация (т.е. точна концентрация), или като диапазон на концентрация и
изразена в % (w/w) или в % (v/v). Въведете съответната информация, или ако съставката
на СВС съответства на 100 % от крайната смес, или само на част от крайната смес. За
диапазоните за докладване трябва да бъдат включени оператори (>, ≤, ≥) — имайте
предвид, че посочването на приблизителна стойност не е разрешено.

Имайте предвид, че единиците следва да се докладват по един и същ начин за
концентрацията на всички съставки.

Декларирането на концентрации за опасни и неопасни съставки трябва да бъде в
съответствие с разрешените гранични стойности, описани подробно в приложение VIII
(освен ако не се прилагат специални разпоредби). Повече информация за тези диапазони,
включително примери за работа, можете да намерите на нашия уебсайт
https://poisoncentres.echa.europa.eu/components-of-major-concern
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Само когато съставките отговарят на специфичните условия, посочени в
приложение VIII към Регламента CLP, тези видове съставки следва да бъдат
обозначени. За повече информация вж. глава 6:
•

Съставка от стандартна формула (SF)

•

Група взаимозаменяеми съставки (ICG)

•

Идентификатор на генерични съставки (GCI)

5.4.2 Попълване на информацията за СВС
В този раздел се описват съответните документи за СВС и как информацията следва да се
въвежда в IUCLID, когато съставът на СВС не е напълно известен.
Когато към основния документ за състава на сместа се добави съставка на СВС и се
щракне върху бутона „Save“ (Запазване), в навигационното дърво се генерира
допълнителен набор от полета с информация. Тези секции стават видими, когато се
използват стрелки за разширяване на СВС. За да въведете информация за всеки раздел,
първо трябва да създадете „New document“ (Нов документ).
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Имайте предвид, че в зависимост от информацията, която използвате, за да
докладвате Вашата смес в смес, не е необходимо да се попълват всички раздели и
полета. Моля, проверете Ръководството за приложение VIII
(https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp), за да определите коя
информация е задължителна за Вашата смес в смес, както е посочено в
приложение VIII по CLP, част Б; 3.2.2.

„MiM identity“ (Идентичност на СВС): Следва да се отбележи, че наименованието на
СВС (и на правния субект) е предоставено по време на процеса на създаване в
предходната стъпка. Можете да добавите информация в раздела „Other identifiers“ (Други
идентификатори) за СВС, например ако тя съответства на стандартна формула или на
гориво, както е посочено в приложение VIII. Не е необходимо тук да се включват лица за
контакт за СВС — вж. раздела „MiM supplier“ (Доставчик на СВС), описан по-долу.
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„MiM composition“ (Състав на СВС): Тук се вписват (само) съставките на СВС.
Съставката на веществото се разширява допълнително, за да включва информация за
идентичността на веществото, съдържащо се в СВС (референтно вещество) и неговата
класификация (вж. раздели 4.3.5.3 и 4.3.5.4).

„MIM UFI“ (UFI на СВС): UFI на СВС, предоставен от доставчика, може да бъде включен
в това поле, ако е наличен. „Regulatory programme“ (Регулаторна програма ) трябва да
съдържа „CLP unique formula identifier“ (Уникален идентификатор на формулата по CLP) и
UFI, въведен в полето „ID“ (ИД).

‘MiM supplier’ („Доставчик на СВС“): Данните за доставчика могат да бъдат включени
чрез съставяне на формуляр за избор на списъка с правни субекти. Ако данните не са
изброени, може да се създаде „New document“ (Нов документ) и да се предоставят
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съответните данни за доставчика на СВС (име, електронен адрес и телефонен номер на
доставчика на СВС). Имайте предвид, че не се изисква UUID на правния субект на
доставчика на СВС.
Когато посочвате данните за доставчика на СВС, уверете се, че използвате
данните на доставчик от ЕС. Целта е да се подпомогнат органите в случай на
по-нататъшни последващи действия във връзка със състава.

„Classification (and labelling) (of the MiM)“ (Класификация и (етикетиране) на
СВС): Класификацията на СВС трябва да бъде посочена, като се направи избор от
списъка за избор „Hazard categories and statements“ (Категории на опасност и
предупреждения). Елементите за етикетиране на СВС не се изискват, но могат да бъдат
включени доброволно. След проверка на резултатите от подателя за подпомагане на този
процес може да се използва функцията „Calculate“ (Изчисляване).
„MiM safety data sheet“ (Информационен лист за безопасност на СВС): В никакъв
случай не е задължителна информация, но полето е достъпно за качване по избор на
няколко езика.
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5.4.3 Въвеждане на информация за състава на СВС
След създаването на документа за състава на СВС се появява раздела „Components“
(Съставки). Тук е възможно да се добавят известните вещества, които са част от състава
на СВС. Всяко вещество се добавя, като се щракне върху „New item“ (Нов елемент).

Като щракнете върху Областта на създадения елемент (защриховано синьо), в раздел
„Components“ (Съставки) се отваря специално поле „Set values“ (Зададени стойности) за
веществата, съдържащи се в СВС.

„Name“ (Наименование) – имайте предвид, че в полето „Name“ (Наименование) е
разрешено да се добавят само съставки на веществото в състава на СВС.
„Function“ (Функция) не е задължителна, но може да бъде предоставена доброволно.
За веществото в СВС трябва да се посочи „Typical concentration“ (Типична
концентрация) или „Concentration range“ (Диапазон на концентрация). Обикновено тази
информация се получава от ИЛБ и не подлежи на проверка.
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5.4.4 Въвеждане на информация за идентичността и
класификацията на веществото за съставките на СВС
От полето „Set values“ (Зададени стойности) с избирането на „Name“ (Наименование) се
поставя началото на процеса на идентифициране на съставките на веществото в СВС.
Идентифицирането на веществото може да се постигне по един от следните два начина:
•

Чрез избиране на съществуващ набор от данни, или

•

Чрез създаване на нов набор от данни

Във всеки случай всяка съставка на веществото, включено в състава на СВС, трябва да
бъде свързана с референтно вещество в документа за идентичността на веществото и с
предоставената класификация. Използвайте стрелките > в навигационното дърво, за да
отворите допълнително раздела за веществата, съдържащи се в СВС, за да разкриете
идентичността на веществото и документите за класификация и етикетиране.

Първо ще трябва да се създаде нов документ за класификация и етикетиране,
попълнен, като минимум, с класификацията на веществото за физически опасности и
опасности за здравето на човека или с обозначението „Not classified“ (Не е
класифицирано), както е приложимо. Информацията върху етикета не е задължителна, но
може да бъде предоставена на доброволен принцип.

60

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

5.4.5 Изготвяне на нотификация за 100 % СВС
В специфични ситуации, когато подателят не разполага с достатъчно информация за
състава, както се изисква в приложение VIII (и не е в състояние да я получи от
доставчика), може да бъде приемливо да се направи нотификация, когато една „смес в
смес“ представлява 100 % от състава на крайната смес.

Това все пак изисква пълна нотификация, което означава, че Вие:
1. Създавате нов набор от данни за сместа и определяте работния контекст като
нотификация на националните центрове по токсикология по CLP
2. Въведете цялата изисквана информация в нотификацията за крайната смес
а. Заглавна част на досието (напр. пазари, езици, вид на нотификацията)
б. Раздел с информация за продукта (напр. опаковка, вид употреба, основна
предвидена употреба, търговски наименования, цвят, агрегатно състояние)
в. Раздел за UFI и други идентификатори (генериране и добавяне на собствен
UFI)
г. Информация за сместа (напр. класификация и етикетиране, токсикологична
информация, pH)
3. Създаване на документ за състава на сместа и въвеждане на цялата необходима
информация за „смес в смес“
а. Добавяне на съставка на смес
б. Предоставете наименованието на сместа и посочете правен субект (това
може да бъде неопределен правен субект или дори Ваш собствен)
в. За да се въведе типичната концентрация, ще бъде създадено поле „Set
values“ (Зададени стойности). Тук ще трябва да посочите 100 %.
г. След като запазите тази информация, отворете съставката на СВС в лявата
част на страницата, където ще видите няколко допълнителни раздела, които
трябва да попълните
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4. Разделите на съставките на СВС включват:
а. Идентичност на СВС (попълва се автоматично от стъпка 3.б)
б. Състав на СВС (това е мястото, където добавяте отделните съставки на
веществото, съдържащо се в СВС. За всяко вещество се изискват
наименование и концентрация.
в. На следващото ниво надолу за всяко вещество трябва да:
i. създадете нов документ за идентичността на веществото и да
предоставите връзка към референтно вещество
Плюс
ii. създадете нов документ за класификация и етикетиране и да
посочите класификацията на СВС
г. Раздел „MIM UFI“ (UFI на СВС) — тук добавяте UFI на доставената смес
д. MiM supplier (Доставчик на СВС) — тук добавяте данните за доставчика
е. Classification & labelling (Класификация и етикетиране) — добавяне на
класификацията на СВС
ж. MiM safety datasheets (Информационни листове за безопасност на СВС) —
тук е възможно да се приложат информационни листове за безопасност

5.5 Идентичност на продукт / документ за информация
„Product information document“ (Документ с информация за продукта) (раздел „Product
identity“ (Идентичност на продукт) съдържа информацията, необходима за
идентифицирането на продукта или продуктите, съдържащ(и) сместа, във вида, в който са
пуснати на пазара. За да създадете документ с информация за продукта, изберете „+New
document“ (+Нов документ) (от навигационното дърво).

Създаването на няколко документи с информация за продукта е възможно за смес,
където може да е желателно да се раздели информацията за конкретни продукти,
съдържащи сместа, т.е. може да има различни търговски наименования или UFI или
вероятно различни пазарни области. Може също така да е полезно да има отделни
документи с информация за продукта, ако например задълженото лице включва
допълнителна информация за клиент дистрибутор.

Документът с информация за продукта съдържа разделите „Group submission“ (Групово
подаване) (отнася се само за този конкретен вид подаване и е обхванат от глава 8),
„Product identifiers“ (Идентификатори на продукта) (раздел 5.5.1) и „Additional information“
(Допълнителна информация) (раздел 5.5.2).
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5.5.1 Идентификатори на продукта
Идентификаторите на продукта включват търговски и други наименования и уникалния
идентификатор на формулата (UFI). Отделните елементи се добавят, като се щракне
върху „+New item“ (+Нов елемент).

„Trade names“ (Търговски наименования): Търговското наименование на продукта,
посочено на етикета, трябва да бъде вписано тук. Възможно е в един документ IUCLID да
се включат няколко търговски наименования (например когато една и съща смес се пуска
на пазара с различни търговски наименования, но се прилага една и съща информация за
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продукта). Като алтернатива, всяка от тях може да бъде добавена поотделно в отделни
документи с информация за продукта.
Ако имате няколко търговски наименования, те трябва да бъдат включени като
отделни елементи.
Не включвайте всички търговски наименования в едно единствено поле за
вписване.

„Other names“ (Други наименования): Всички други наименования, които могат да
фигурират върху етикета и могат да бъдат полезни за улесняване на идентификацията на
сместа, могат да бъдат включени в този раздел.
„Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers“ (Уникален идентификатор на
формулата (UFI) и други идентификатори):
В този раздел на идентификаторите на регулаторната програма се добавя единичен или
множествен уникален идентификатор на формулата (UFI). Съществуват три „относими
идентификатора на PCN по CLP“, които трябва да бъдат включени тук, когато е уместно:
i.

UFI — в настоящия раздел е включен 16-знаков буквено-цифров код с определен
формат. Генераторът на UFI е инструмент достъпен на уебсайта на националните
центрове по токсикология на ECHA https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufigenerator

ii.

„Related PCN number“ (Свързан PCN номер) — Ако подавате „New notification
after a significant change of composition“ (Нова нотификация след съществена
промяна в състава), трябва да посочите номера на PCN, свързан с CLP (вж. глава 11
за подробности относно актуализациите).

iii.

„Multi-component product identifier“ (Идентификатор на многокомпонентен
продукт) — позволява да се посочи, че определени смеси (нотифицирани
поотделно) принадлежат към един и същ многокомпонентен продукт (за пълни
подробности вж. раздел 7.2).
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Инструмент „UFI Generator“ (Генератор на UFI)
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

„UFI user guide“ (Ръководство за потребителя на UFI)
(налични преводи) и друга поддръжка
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator

5.5.2 Допълнителна информация
„Additional information“ (Допълнителна информация) за продукта включва следните
полета:

5.5.2.1 „Colour“ (Цвят)
Има възможност за избор на един или множество цветове. Избирането на множество
цветове, например безцветно и синьо, означава, че продуктът се пуска на пазара с тези
вариации (например когато съставът на сместа се различава за оцветители, които са
идентифицирани със същия идентификатор на генерични съставки (GCI), вж. точка 6.1).

5.5.2.2 „Physical state“ (Агрегатно състояние)
Трябва да се направи избор за агрегатното състояние при 20 °C 101 hPa на продукта (т.е.
Газ / течност / твърдо вещество). Незадължителната информация за формуляра и
интензитета може да бъде включена от наличния списък за избор (напр. твърдо вещество:
люспи; прозрачно).
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Имайте предвид, че изборът на агрегатно състояние позволява/деактивира някои
„Forms“ (Формуляри).

5.5.2.3 „Packaging“ (Опаковка)
Ако дадена смес се доставя в различни видове и размери опаковки, трябва да се включи
информация за всички съответни видове и размери (не са разрешени диапазони), пуснати
на пазара. Освен това можете да посочите дали продуктът не е опакован в полето за
отметка.

В един елемент на опаковката може да бъдат посочени няколко размера на опаковките.

Необходими са обаче различни опаковки, ако се използва повече от един вид опаковка
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Следва да се отбележи, че за смесите, предназначени само за промишлени обекти,
които могат да се възползват от „Limited Submission“ (Ограничено подаване), не се
изисква задължително да се посочва опаковката.

Могат да бъдат включени всички документи, свързани с опаковките, например примерен
етикет. Приетите файлове включват, но не се ограничават до pdf, word, jpeg.

5.5.2.4 „Product use category information“ (Информация за категория на употреба
на продукта)

i.

„Use type“ (Тип на употреба): Изборът на типа(овете) на употреба следва да
отразява както сместа във вида, в който е пусната на пазара, така и за други смеси,
ако е включена за употреба надолу по веригата на доставки. Например типът на
употреба на смес, доставяна за употреба в промишлени обекти, ще трябва да
отразява и други типове на употреба, ако се използва като смес за допълнителна
формулация в продукти за професионална или потребителска употреба.
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ii.

„Main intended use“ (Основна предвидена употреба): Изисква се единна
основна предвидена категория на употреба за всеки документ с информация за
продукта. Изброените категории са тези, които са на разположение от
Европейската система за категоризация на продуктите (EuPCS). Превъртете през
списъка или използвайте функцията за търсене

Обърнете внимание, че ако продуктът може да отговаря на множество категории и
подлежи на разрешение съгласно Регламента относно биоцидните продукти (BPR)
или Регламента относно продуктите за растителна защита (PPPR), трябва да бъде
избрана като „Main intended use“ (Основна предвидена употреба) продуктовата
категория, отразяваща предвидената му употреба като биоцид или като продукт за
растителна защита.

iii.

„Secondary uses“ (Вторични употреби): Това е незадължителна информация,
която може да бъде предоставена за продуктите, които отговарят на няколко
категории на основна предвидена употреба.

Практическо ръководство на EuPCS и помощни материали,
достъпни на всички езици на ЕС:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system
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5.5.2.5 „Country (Market placement)“ (Държава (пускане на пазара))
Пълните списъци с пазарни области, включени в документа(ите) с информация за продукта,
трябва да съответстват на пълния списък, посочен в заглавната част на проекта на досие. В
случай на множество документи с информация за продукта, всяка държава, посочена в
заглавната част на проекта на досието, трябва да бъде избрана поне веднъж, или в списъка
„Active market“ (Активен пазар), или в списъка „Ceased market“ (Спрян пазар).

i.

„Active market (country)“ (Активен пазар (държава)): По-рано на етапа на
подготовка всички съответни пазарни области бяха посочени в заглавната част на
проекта на досие за цялата нотификация. Тези пазарни области трябва да бъдат
съответно посочени за всеки документ с информация за продукта. Ако един и същ
продукт се пуска в различни пазарни области, всички съответни държави могат да
бъдат избрани в един и същ запис на продукта. Като алтернатива могат да бъдат
създадени няколко документа с информация за продукта и да бъдат зададени
съответните държави.

ii.

„Ceased market (country)“ (Спрян пазар (държава)): Подателят може да
посочи в актуализация дали пускането на даден продукт в конкретна област на
пазара е спрян. Съответната(ите) държава(и) може да бъде(ат) избрана(и) в този
списък. В същото време едни и същи държави трябва да бъдат изключени от
списъка „Active market“ (Активен пазар) на един и същ документ с информация за
продукта.

Преустановяването на даден продукт от пазара е функция в ИТ инструментите и е
включена във формуляра PCN. Информацията за продукт, спрян от пазара, може да
бъде включена в актуализирано досие и не трябва да се бърка с решението за
прекратяване на подадено досие!
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5.6 Класификация и етикетиране на (крайна) смес
Този раздел трябва да съдържа всички правилни и относими „Hazard categories and
statements“ (Категории на опасност и предупреждения) от предварително определен
списък на съществуващи стойности (в съответствие с критериите на Регламента CLP).
За дадена смес за стандартно подаване може да съществува само един документ за
класифициране и етикетиране (C&L). Въвеждането на множество документи от
категорията C&L за този вид подаване ще доведе до неуспешно прилагане на
правилото за валидиране.

5.6.1 Информация за класификация
„Not classified“ (Не е класифицирано): Ако Вашата смес не е класифицирана за
никакви физически, здравни или екологични опасности, изберете „Not classified“ (Не е
класифицирано). Този избор замразява полетата за класификация.

„Physical and health hazards“ (Физически опасности и опасности за здравето):
Изберете всички категории на опасност и предупреждения за всеки от класовете на
опасност, към които спада Вашата смес, като изберете от списъка за избор. Налична е и
опция за търсене на текст с подсказване.

„Environmental hazards“ (Екологични опасности): Ако Вашата смес е класифицирана
за физически опасности или опасности за здравето на човека, тогава не е задължително
да посочвате каквито и да било екологични опасности, въпреки че те може да бъдат
включени за пълнота. Ако Вашата смес е класифицирана само за екологични опасности и
Вие подавате доброволно нотификацията, тогава ще трябва да посочите класификацията
по съответния начин.
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Additional hazard classes (Допълнителни класове на опасност): Налични са полета
за свободен текст, които да включват допълнителни класове на опасност и
предупреждения на всички съответни езици.

5.6.2 Информация за етикетиране
Подобно на наборите от данни за веществото и „смес в смес“, елементите на етикетиране
(задължителни за крайната смес) могат да бъдат попълнени автоматично, като се
използва бутона „Calculate“ (Изчисляване). Подателят следва да провери и евентуално да
коригира или допълни генерираната информация. Полетата, включени в документа за
етикетиране, включват следното:
„Signal word“ (Сигнална дума): В падащия списък има налична сигнална дума за
опасност, предупреждение или липса на сигнална дума.

„Hazard pictogram“ (Пиктограма за опасност): В съответствие с Регламента CLP са
налични няколко избора на пиктограми за опасност.

„Hazard and Precautionary statements“ (Предупреждения за опасност и
препоръки за безопасност): Този раздел трябва да съдържа всички правилни и
относими предупреждения за опасност и препоръки за безопасност (относно
етикетирането) от предварително определен списък със съществуващи стойности (в
съотвествие с критериите на Регламента CLP).
Някои предупреждения съдържат полета за свободен текст, в които се включва
допълнителна текстова информация. Възможно е тази информация да бъде включена
на всички съответни езици, на които сместа ще бъде пусната на пазара.
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„Additional labelling requirements“ (Допълнителни изисквания за етикетиране):
Този раздел се отнася до допълнителната информация за опасност, а именно
предупрежденията за EUH.
Някои смеси са класифицирани само за EUH208, което е приложимо за смеси, които
не са класифицирани като сенсибилизатори, но съдържат поне едно
сенсибилизиращо вещество. Ръководството относно приложение VIII счита, че тези
смеси подлежат само на доброволна нотификация.

„Notes“ (Бележки): Този раздел включва списък, от който можете да изберете
допълнителни подкатегории за класифициране по GHS.
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5.7 Информационни листове за безопасност на сместа и
токсикологична информация
Създайте нов документ за токсикологична информация или копирайте от съществуващ
документ, когато има такъв и е от значение. Във всички случаи този раздел трябва да
включва информацията за токсикологичните ефекти на сместа или нейните компоненти,
както се изисква в раздел 11 от информационния лист за безопасност на сместа.
„Toxicological information (section 11 of SDS)“ (Токсикологична информация
(раздел 11 от ИЛБ)): Допуска се само един документ за токсикологична информация на
нотификация за стандартно подаване. Ако обаче подаването е за множество
пазари/езици, тогава тази информация трябва да бъде дадена за всеки език, избран в
заглавната част на проекта на досие.
Трябва да гарантирате, че въведената тук информация е самостоятелна и не
съдържа например препратки към други раздели на ИЛБ.

„Safety data sheets of mixture/product“ (Информационни листове за безопасност
на смес/продукт): Прилагането на информационния лист за безопасност (ИЛБ) на
сместа не е задължително и не освобождава носещото отговорност лице от
предоставянето на информация в изисквания формат. Възможни са множество прикачени
файлове към ИЛБ и може да бъде включена информация за държавата и езика.
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5.8 Допълнителна информация
В раздел „Additional information“ (Допълнителна информация) се съдържа информация за
рН. За да предоставите тази информация, можете да създадете „New pH document“ (Нов
документ за pH) или да използвате функцията „Copy data from …“ (Копиране на данни
от…), ако е уместно.
Има два варианта за предоставяне на информация за рН:
i)

„pH not available“ (pH не е налично): Ако pH не може да бъде измерено,
трябва да отметнете, че pH не е приложимо поле. Не трябва да посочвате
стойност на pH, нито концентрация на разтвора. В този случай трябва да се
даде обосновка за непредоставянето на стойност.
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ii)

Предоставяне на „стойност на рН“: За да се предостави стойност на рН,
можете да предоставите точна стойност или диапазон:

•

За да се посочи точната стойност на pH, се изисква само един цифров запис

•

За да предоставите диапазон, трябва да използвате съответните оператори, напр.
<, >. Приблизителна стойност на оператора не се приема за докладване на рН
в нотификациите на националните центрове по токсикология.
Когато pH =<3 или >=10, предпочитаната максимална широчина на диапазона е 1
единица.
Когато pH 3 < или <10, предпочитаната максимална широчина на диапазона е 3
единици.
Надхвърлянето на тези граници ще задейства правило за качество, съдържащо се в
доклада за валидиране и изпратено заедно с нотификацията до държавата членка
(т.е. това ще доведе до предупреждение, вж. раздел 5.1.1).

•

„Solution concentration“ (Концентрация на разтвора): Това е задължително
поле, когато се предоставя стойността на pH.
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6. Състав на сместа — специфични случаи
Този раздел обхваща документа за състава на сместа при специфични обстоятелства
•

Посочване на идентификатор на генерични съставки (GCI)

•

Посочване на стандартна формула (SF)

•

Посочване на група на взаимозаменяеми съставки (ICG)

6.1 Посочване на идентификатор на генерични съставки (GCI)
За идентифициране на тези съставки, използвани изключително за добавяне на парфюм
или цвят, може да се използва идентификатор на генерични съставки и само ако те не са
класифицирани за каквато и да е опасност за здравето. В настоящия документ те се
наричат „съставки на GCI“.
Един и същ вид GCI, т.е. „парфюми“ или „оцветители“, може да се използва за
идентифициране на една или повече съставки. Концентрацията на даден GCI обаче не
може да надвишава общо 5 % за сумата на парфюмите и 25 % за сумата на оцветителите.
Следва да се отбележи, че документът за класифициране и етикетиране е
задължителен за съставките на GCI.
Ако има няколко съставки, които трябва да бъдат идентифицирани с един и същ
GCI и имат една и съща класификация за физически опасности и/или опасности за
околната среда, те могат да бъдат обхванати от една-единствена съставка на GCI.
Като алтернатива, един и същ GCI може да се използва повече от веднъж в един и
същ състав, при условие че максималният праг на концентрация от 5 % или 25 %
не е превишен.

Съставките на GCI могат да бъдат вещества или „смес в смеси“. И в двата случая дадена
съставка на GCI трябва да има определени „наименование“ и „функция“ (т.е. парфюм или
оцветител), посочена концентрация и полето за отметка „GCI“ трябва да бъде обозначено.
За да добавите съставка на GCI от документа за състава на сместа, изберете „+New item“
(+Нов елемент) и ще се появи полето „Set values“ (Зададени стойности).
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В полето „Name“ (Наименование) изберете „Substance“ (Вещество) или „Mixture/Product“
(Смес/Продукт), за да отворите съответната страница от списъка. Можете да изберете
наличен набор от данни от списъка, ако той вече е бил изготвен по-рано, или можете да
изберете „+Create“ (+Създаване) на нов набор от данни.

За да създадете нов набор от данни, посочете наименованието на съставката (напр.
„Perfume“ (Парфюм) или „Colouring agent“ (Оцветител)) и посочете правен субект.
Имайте предвид, че за правния субект (LE) е задължително да създаде набор от
данни в IUCLID, но това не е задължително за целите на PCN и не се извършват
проверки във връзка с тази информация. Понастоящем трябва да се направи избор
на LE, например той може да бъде Ваш собствен LE.

Информацията за референтното вещество не се изисква за съставки на GCI вещества

Попълнете полето „Set values“ (Зададени стойности), като опишете подробно функцията,
концентрацията и маркирайте полето за отметка „GCI“. Ако съставката на GCI обхваща
няколко парфюми или оцветители, трябва да се посочи тяхната обща концентрация.
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Ако съставката на GCI е добавена като смес, стандартните изисквания за идентификация
за „смес в смеси“ не се прилагат (т.е. не е необходимо да се предоставят UFI, състав и
данни за доставчиците).

6.2 Посочване на стандартна формула (SF)
Стандартните формули са разработени специално за цимент, гипс, готов бетон и са
изброени в част Г, приложение VIII. Понастоящем регламентът съдържа 23 стандартни
формули, всяка от които посочва съставките, съдържащи се в техните граници на
концентрацията. За смеси, които съответстват на специфична стандартна формула, се
прилагат по-малко строги изисквания по отношение на състава и подаването може
частично да се отклони от стандартните изисквания.
Можете да подготвите специфични набори от данни на стандартната формула
(информация за състава), като изтеглите готови набори от данни от уебсайта на
Националните центрове по токсикология или да подготвите свои собствени.
Сместа може да включва стандартна формула като:
i.

такава, която представлява 100 % от крайната смес (в този случай сместа като
цяло съответства на стандартната формула и може да се използва като такава в
подаването; в сместа не присъстват допълнителни съставки), или,

ii.

такава, която представлява само част от крайната смес, тъй като съдържа други
съставки в допълнение към посочените в стандартната формула.

Съставките на стандартната формула могат да бъдат докладвани:
i.

в документа за състава на (основната) смес всяка отделна съставка е обозначена
като „Standard formula (SF) component“ (Съставка на стандартна формула (SF))
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ii.
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в документа за състава на СВС (маркиран като „Standard formula (SF) component“
(Съставка на стандартна формула (SF)); в този случай стандартната формула е
включена като СВС в крайния състав.

Имайте предвид, че подателят е длъжен да предостави възможно най-много
подробна информация. Поради това, ако е възможно да се предоставят по-точни
граници на концентрация от посочените в стандартната формула в част Г от
приложение VIII (напр. ако са налични в ИЛБ), това следва да се направи.
Съставките все още могат да бъдат обозначени като съставки на SF, така че
правилата за проверка на нормалните граници на концентрация да бъдат отменени.

6.2.1 Изтегляне на готови набори от данни за стандартна формула
За всяка стандартна формула (SF) съставът (идентичността на съставките и
концентрацията) е посочен в част Г от приложение VIII. Например:
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За улеснение, наборите от данни за SF са предварително подготвени и са на
разположение за изтегляне и използване във Вашия IUCLID. Имайте предвид, че в набора
от данни е включена само информацията за състава (наименование и цифрови
идентификатори и концентрация, както е определено в правния текст). Поради това ще
трябва да допълните тези набори от данни с друга информация, например
класификацията. Разбира се, изготвянето на собствени набори от данни за SF също е
възможно, ако бъде предпочетено.
Предоставени са указания как да се импортира и променя правния субект за набора
от данни https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notification-format

6.2.2 Въвеждане на информация, когато крайната смес съответства
на 100 % стандартна формула
Крайната смес напълно съответства на стандартната формула (SF), когато не присъстват
други съставки освен изброените в самата стандартна формула. В този случай
наименованието и описанието на SF (както е посочено в част Г от приложение VIII)
следва да бъдат включени в допълнение към наименованието на сместа в полето „Other
identifiers“ (Други идентификатори) в раздела „Mixture identity and legal submitter“
(Идентифициране на смес и законен подател).
От полето „Name type“ (Тип наименование) трябва да бъде избрана „Standard formula
(SF)“ (Стандартна формула (SF)), която активира падащ списък в полето „Name“
(Наименование). Това включва разрешените наименования на SF от част Г на
приложение VIII.
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За да докладвате съставка на вещество на стандартната формула в документа за състава
на (основната) смес, добавете „+New item“ (+Нов елемент), за да включите съставка на
веществото.

Всяка съставка на веществото трябва да бъде докладвана (наименование и концентрация)
в съответствие със съответния стандартен състав в част Г от приложение VIII и свързана с
референтното вещество. Накрая, всяка съставка се обозначава като „Standard formula
(SF) component“ (Съставка на стандартна формула (SF)).

Следва да се отбележи, че стандартните формули в част Г от приложение VIII могат да
съдържат групи съставки, които имат еднакви граници на концентрацията.
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В тези специални случаи се създава съставка на смес (т.е. СВС), която се включва в
окончателния документ за състава на сместа. Въведете „Name“ (Наименование) на
съставката на сместа, като включите наименованията на групираните съставки (напр.
„Flue dust/inorganic natural mineral material“ (Прах от димни газове / неорганичен
натурален минерален материал). Отделните вещества на съставката на сместа (напр. прах
от димни газове и неорганични натурални минерални материали) също трябва да бъдат
идентифицирани, но само съставката на сместа трябва да бъде обозначена като „Standard
formula (SF) component“ (Съставка на стандартна формула (SF)).

82

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

6.2.3 Въвеждане на информация, когато част от сместа съответства
на стандартна формула
Когато крайният състав на сместа съдържа допълнителни съставки освен тези от
стандартната формула (SF) от част Г от приложение VIII, те трябва да бъдат включени
съгласно стандартните правила за докладване на съставките. Допълнителните съставки,
които не принадлежат на стандартната формула, не трябва да се обозначават като
„Standard formula (SF) component“ (Съставка на стандартна формула (SF)).
В този случай сместа като цяло не съответства на никоя стандартна формула. Поради това
наименованието и описанието на съответната SF следва да бъдат посочени за всяка
отделна съставка (вещество или СВС), която е част от SF, а не за основната смес.
В „Other substance identifiers“ (Други идентификатори на вещества) изберете „+New item“
(+Нов елемент). Отваря се полето „Set values“ (Зададени стойности), което Ви позволява
да изберете „Standard formula (SF)“ (Стандартна формула (SF)) в полето „Name type“ (Tип
наименование) и след това конкретната стандартна формула в полето „Name“
(Наименование).

Възможно е също така да се включи цяла SF като съставка на смес, т.е. СВС. За да
направите това, от състава на основната смес, изберете „+New item“ (+Нов елемент) и
щракнете върху съответното поле (защриховано синьо), за да отворите и изберете
„Mixture/Product“ (Смес/Продукт).
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След като съставката на СВС бъде добавена и бъде избран правен субект, изберете „+New
item“ (+Нов елемент) в полето „Other identifiers“ (Други идентификатори), за да изберете
подходящото наименование на SF.

Имайте предвид, че за правния субект (LE) е задължително да създаде набор от
данни в IUCLID, но това не е задължително за целите на PCN и не се извършват
проверки във връзка с тази информация. Понастоящем трябва да се направи избор
на LE, например той може да бъде Ваш собствен LE.

Добавете концентрацията на СВС в крайната смес и поставете отметка в полето „Standard
Formula (SF) component“ (Съставка на стандартна формула (SF)).

След като стандартната формула бъде добавена като СВС, съставките на отделната
стандартна формула трябва да бъдат докладвани в раздела за състава на стандартната
формула (т.е. СВС) (първо създайте „New document“ (Нов документ)), достъпен чрез
навигационното дърво вляво на страницата.
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В документа за състава на СВС на стандартна формула се идентифицира всяка отделна
съставка. Щракването върху „+New item“ (+Нов елемент) спомага за създаването на
запис на съставка (чрез полето „Set values“ (Зададени стойности)).

Идентичността и концентрацията на всяка съставка трябва да бъдат докладвани в
съответствие със стойностите, описани в част Г от приложение VIII по CLP.

6.3 Посочване на група взаимозаменяеми съставки (ICG)
„Interchangeable component group (ICG)“ (Група взаимозаменяеми съставки (ICG)) се
състои от няколко съставки, които са сходни помежду си съгласно определени критерии,
като всяка съставка може да се използва взаимозаменяемо в смес, без да се променя
цялостната класификация на тази смес, опасността или спешните действия от здравен
характер.
Използването на ICG се предвижда, когато не е възможно да се знае точната
концентрация във всеки момент от времето на определени съставки, ако те се използват
взаимозаменяемо. За повече подробности относно критериите, на които трябва да
отговарят съставките, за да бъдат нотифицирани като част от ICG, вж. Ръководството за
приложение VIII.

Изискванията за пълна информация съгласно правния текст са обхванати
в Ръководството за приложение VIII (предоставени са преводи)
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

Съставките в рамките на ICG се наричат взаимозаменяеми съставки. При изготвяне на
нотификация за националните центрове по токсикология, групата първо се създава като
за съставка на смес/продукт (т.е. СВС), а след това се добавят и допълнително се
идентифицират взаимозаменяемите съставки (вещества или СВС) в него.
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6.3.1 Стъпка 1 — Посочване на групата
Документът за състава на сместа е мястото, където всички съставки, т.е. вещества или
СВС, и ICG се добавят, като се избере „+New item“ (+Нов елемент)

Създава се съставка на смес за ICG (т.е. СВС) и се въвежда наименование на групата
в полето „Name“ (Наименование), което съответства на техническата(ите) функция(и) на
групираните съставки. Изисква се избор на правния субект (той може да не е
определен).
Посочва се концентрацията на съставката за ICG (а не групираните единични съставки)
в крайната смес и се поставя отметка в полето за отметка „ICG“.

По-подробно описание на ICG може да бъде предоставено на всички съответни езици,
като се добави „+New item“ (+Нов елемент) в раздел „Other identifiers“ (Други
идентификатори) и се избере видът наименование на „Interchangeable Component Group
(ICG)“ (Група взаимозаменяеми съставки (ICG). Информацията трябва да бъде включена в
полето на множество езици „Remarks“ (Забележки).
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Наименованието на групираните съставки следва да бъде съдържателно и
показателно за съдържащите се съставки, за да може операторът на спешни
действия да определи лесно кои видове съставки могат да присъстват в крайната
смес.

За правния субект (LE) е задължително да създаде набор от данни в IUCLID, но
това не е задължително за целите на PCN и не се извършват проверки във връзка с
тази информация. Понастоящем трябва да се направи избор на LE, например той
може да бъде Ваш собствен LE.

6.3.2 Стъпка 2 — Посочване на информацията за съставките
След като ICG бъде създадена в документа за състава на сместа, в дървото за навигация
ще бъдат видими документи от значение за ICG. След това взаимозаменяемите съставки
могат да бъдат добавени в документа „ICG composition“ (Състав на ICG).
Взаимозаменяемите съставки трябва да бъдат идентифицирани съгласно стандартните
правила за веществата или СВС.
Всяка съставка на СВС, включена в ICG, ще трябва да бъде идентифицирана чрез:
i) своето наименование и пълния ѝ състав (ако има такива); или
ii) своето наименование и UFI (ако има такива), или
iii) своето наименование, състава от ИЛБ и данните на доставчика.
Всяка съставка на вещество, включена в ICG, трябва да бъде идентифицирана като за
всяко друго вещество и изисква връзка с референтно вещество.

Съставките, включени в ICG, не изискват информация за концентрацията.
Информацията за класификацията може да бъде предоставена за ICG като цяло, поспециално когато всички съставки имат абсолютно еднакъв състав. Когато съществуват
малки разлики (възможни на ниво подкатегория), класификацията следва да се
предостави за всяка съставка поотделно. В този случай не следва да се предоставя
класификация за ICG.
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Може да бъде предоставена информация за рН и токсикологичните свойства за ICG
като цяло (т.е. свързана с всички съставки, включени в ICG), но това не се изисква по
закон.
Информация за концентрацията трябва да бъде предоставена за ICG като цяло, а не за
отделните съставки, групирани в ICG. Ако концентрацията на отделните взаимозаменяеми
съставки е известна, те не следва да бъдат нотифицирани като част от ICG.
СВС, обозначена като ICG, не може да включва съставка, допълнително обозначена
като:
•
•

•

Стандартна формула
Идентификатор на генерични съставки
друга Група взаимозаменяеми съставки

6.4 Нотифициране на горивни смеси
Подобно на смесите, които съответстват на стандартна формула (SF), някои горива (т.е.
изброените в таблица 3, приложение VIII) също могат да се отклоняват от стандартните
изисквания за информация. За разрешените горива съставът може да бъде докладван
съгласно информационния лист за безопасност (и освен това всяка друга налична
информация за състава).

6.4.1 Стъпка 1 — Идентифициране на горивото
Идентифицирайте горивото на ниво основна смес в раздел „Other identifiers“ (Други
идентификатори), като изберете „Fuels“ (Горива) в полето „Name type“ (Тип
наименование) и направете избор на наименованието на съответните наименования на
горивата от списъка за избор.

6.4.2 Стъпка 2 — Добавяне на съставки на горивата
В (основния) документ за състава на сместа добавете всяка съставка, като създадете нов
елемент и предоставете информацията за съставката, като изберете типа съставка
(„Substance“ (Вещество) или „Mixture“ (Смес)) в полето „Name“ (Наименование).
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6.4.3 Стъпка 3 — Идентифициране на съставки
Всички докладвани вещества трябва да бъдат наименувани и свързани с документ за
референтно вещество и предоставена информация за класифициране.

6.4.4 Стъпка 4 — Пълна информация за състава
Попълнете полето „Set values“ (Зададени стойности), като предоставите данните за
състава на всяка съставка и поставете отметка в полето „Standard Formula (SF)
component“ (Съставка на стандартна формула (SF)). Останалите раздели на
нотификацията трябва да бъдат попълнени.
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Съставките трябва да се обозначават като „Standard formula (SF) component“
(Съставка на стандартна формула (SF)), така че да не се прилагат правилата за
проверка на нормалните граници на концентрацията.
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7. Други съображения за специални смеси
Този раздел обхваща:
•

Многокомпонентни продукти

•

Комбинация от смес/изделие

7.1 Посочване на многокомпонентни продукти
Многокомпонентните продукти са продукти, съдържащи набор от отделни смеси (напр.
реактиви, комплекти за изпитване, таблетки за миене на съдове и др.), като всяка смес
трябва да бъде нотифицирана поотделно със собствен уникален идентификатор на
формулата (UFI).
Разделът UFI и други идентификатори позволява да се посочи, че определени смеси
(нотифицирани поотделно) принадлежат към един и същ (многокомпонентен) продукт,
като се посочи PCN идентификатор на многокомпонентен продукт.
PCN идентификатор на многокомпонентен продукт:
•

може да се използва във всички нотификации, свързани с един и същ
многокомпонентен продукт

•

не се проверява от правилата за валидиране

•

може да се използва според случая от нотифициращото лице, напр. съществуващ
идентификатор (напр. UFI на другата смес, търговско наименование на
многокомпонентния продукт); или нов идентификатор (напр. универсален
уникален идентификатор (UUID))

Ако Вашата смес/продукт е свързан с многокомпонентен продукт, тогава цялата
съответна информация (напр. за сместа, създадена при употреба) следва
допълнително да бъде включена в полето за токсикологична информация. В този
случай трябва да е ясно коя информация се отнася за сместа и коя за
многокомпонентният продукт.
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7.2 Посочване на комбинирана смес/изделие
Някои смеси се пускат на пазара в комбинация с изделия и може да се изисква да бъдат
нотифицирани. Например, почистваща кърпичка е пример за комбинация от смес и
изделие (функциониращо като носител).

Оценете предмета си, като приложите критериите, описани подробно в глава 2 от
Ръководството относно изискванията за вещества в изделия.

Посочването на комбинации смес/изделие не се поддържа от формуляра на PCN.
Въпреки че е възможно тази информация да бъде включена в документите, свързани с
опаковките, например чрез прикрепване на снимка.

Ръководство относно изискванията за вещества в изделия
https://echa.europa.eu/bg/guidance-documents/guidance-on-reach.
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8. Групови подавания (за смеси, различаващи се само по
парфюмните съставки)
Групово подаване (ГП) може да бъде подготвено за няколко смеси, при условие че:
i)

всички смеси съдържат един и същ състав, с изключение на някои парфюми при
специфични условия (и когато общата концентрация на различните парфюми,
съдържащи се във всяка смес, не надвишава 5 %).

ii) докладваните концентрации/граници за всяка от съставките са едни и същи (с
изключение на някои парфюми)
iii) всички смеси в групата имат една и съща класификация за опасностите за здравето
и физическите опасности
Разделите по-долу предоставят само конкретна информация, която е от значение за
групово подаване. Досието трябва да съдържа цялата информация, изисквана съгласно
приложение VIII, според случая, и обяснена в предходните раздели.

8.1 Стъпка 1 — определяне на правилния тип подаване
Посочете типа на подаването като „Group submission“ (Групово подаване) в заглавната
част на проекта на досие.

Единична смес, която се предлага на пазара с различна информация за
смес/продукт, например търговски наименования, UFI, е стандартно подаване.
Моля, имайте предвид, че стандартните нотификации могат да включват няколко
документа с информация за продукта, както е описано в раздел 5.5

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

93

8.2 Стъпка 2 — въвеждане на информация за състава на отделните
смеси
За групово подаване на информация се изискват документи за състава на няколко смеси.
Трябва да се създаде отделен документ за състава на сместа, който да отразява състава
на всяка смес, съдържаща се в нотификацията.

Всички съставки (вещества или СВС) се добавят към всеки документ за състава на сместа
— имайте предвид, че можете да използвате функцията „Copy data from …“ (Копиране на
данни от …), за да избегнете повтарящо се въвеждане на данни на споделени съставки.
Следователно е възможно първо да се създаде документ, съдържащ само общия състав, и
той да се дублира толкова пъти, колкото броя на смесите, които трябва да бъдат
включени в групата (вж. раздел 4.3.4.3). След това към всеки съответен документ за
състава могат да бъдат добавени специфичните съставки, които не са общи.

Всички съставки на веществото и съставки на СВС трябва да бъдат свързани с
референтното вещество и да бъде предоставена информация за класифицирането.

„Function“ (Функцията) на парфюмната съставка трябва да бъде посочена като „Perfume“
(Парфюм). Концентрациите се посочват или като точна концентрация (т.е. „Typical
concentration“ (Типична концентрация)), или като „Concentration range“ (Граница на
концентрацията).
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8.3 Стъпка 3 — въвеждане и свързване на информация за продукта
за всяка смес
При групово подаване един документ с информация за продукта трябва да бъде създаден
и свързан с всеки състав на сместа, който представлява:

Избирането и свързването на състава на сместа с документ с информация за продукта се
постига в полето „For a group submission, specify to which mixture it applies“ (За групово
подаване посочете за коя смес се отнася).

Имайте предвид, че всеки документ с информация за продукта може да бъде свързан само
с един състав на сместа. Поради това, дори ако една и съща информация за продукта се
отнася за няколко състава на смеси, ще трябва да бъдат създадени няколко документа.

8.4 Стъпка 4 — включване и свързване на един или множество
информационни документи
Освен това могат да бъдат създадени множество документи за:
i)

Класификация и етикетиране

ii) Токсикологична информация
iii) pH
Винаги е необходимо да се посочи за кой състав на сместа се отнася конкретният запис,
като се използва специфичното поле. Имайте предвид, че в тези случаи един документ
може да се свърже с една или множество смеси. Следователно, ако една и съща
информация се отнася за няколко състави на смеси, всички те могат да бъдат избрани в
едно и също поле.
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8.4.1 Докладване на класификацията и етикетирането в груповото
подаване
При групово подаване могат да бъдат докладвани множество документи за класификация
и етикетиране (C&L) (например ако класификацията за екологични опасности е различна
за смесите от групата, и подателят реши да предостави тази информация).

Един и същ документ за класификация и етикетиране (C&L) може да бъде свързан с
множество състави на едно и също групово подаване.

8.4.2 Докладване на токсикологична информация в груповото
подаване
В случай на групово подаване могат да бъдат докладвани множество документи с
токсикологична информация, ако е уместно. Всеки документ трябва да бъде свързан със
състава на съответната смес. Като алтернатива един документ може да бъде свързан с
множество състави, като ги избере от конкретното поле.
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8.4.3 Докладване на pH в груповото подаване
Могат да бъдат докладвани един или множество документи за pH. Всеки документ трябва
да бъде свързан със състава на съответната смес. Като алтернатива един документ може
да бъде свързан с множество състави, като ги избере от конкретното поле.
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9. Валидиране и създаване на досие за PCN
Преди създаването на досие се препоръчва първо да се провери наборът от данни за
евентуални грешки или липсваща информация, като се използва функцията „Validate“
(Валидиране). Тази функция извършва редица проверки в съответствие с набор от
предварително определени правила, за да се уверите, че сте предоставили информацията
съгласно очакванията.

Функцията „Validate“ (Валидиране) ще покаже резултата от проверката във „Validation
assistant report“ (Доклад на асистента за валидиране) като:
i)

„Succeed“ (Успешен), без да се задействат каквито и да било правила

ii)

„Succeed with warnings“ (Успешен с предупреждения), т.е. задействано е
правило за качество, обозначено с оранжев !

iii)

„Fail“ (Неуспешен), т.е. задействано бизнес правило, обозначено с червен X

Когато не са задействани правила, „Validation assistant report“ (Доклад на асистента за
валидиране) ще покаже съобщение, за да подчертае, че се извършват допълнителни
проверки в системата при подаването.

Поради допълнителните проверки, извършвани на портала за подаване на ECHA,
имайте предвид, че е възможно да се задейства правило, след като сте подали
информацията, дори ако „Validation assistant report“ (Докладът на асистента за
валидиране) е преминал успешно преди подаването. С тези правила на портала се
проверява съответствието между информацията, която потребителят подава, и
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информацията, която вече е налична в базата данни (например от предишни
подадени данни от същия потребител или от други потребители).

9.1 Доклад на асистента за валидиране
Когато се генерира „Validation assistant report“ (Доклад на асистента за валидиране), има
два раздела — единият за неизправности (маркиран като „Submission Checks“ (Проверки
на подаването)), а другият — за предупрежденията (маркирани като „Quality checks“
(Проверки на качеството)). Всеки раздел показва броя на правилата, които са
задействани, и можете да превключвате между двата списъка, за да видите резултатите.

9.2 Проверки на подаването
Проверката на подаването показва пропуск, което означава, че досието няма да бъде
прието от системата, нито предадено на органите. Препоръчително е да се проверят
разделите на досието, които изискват действие, като щракнете върху неуспешното
подаване с хипервръзка във „Validation assistant report“ (Доклад на помощника за
валидиране) и направите промени, където е уместно.

Ако подавате първоначално подаване, което е било неуспешно, след като бъдат
направени поправките и бъде създадено ново досие, то остава първоначално
подаване, а не актуализация.
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9.3 Проверки на качеството
Проверката на качеството служи като предупреждение или напомняне, че може да има
недостатъци или несъответствия. Това обаче не може да бъде оценено от системата и
зависи от конкретния случай. Тези правила не възпрепятстват успешното подаване. С
други думи нотификациите, които са успешни с предупреждения, ще бъдат изпращани до
съответните определени органи заедно с „Validation assistant report“ (Доклад на
помощника за валидиране), в който подробно се описват изброените предупреждения.
Въпреки това следва да се разгледа необходимостта от преразглеждане и евентуално
коригиране на информацията.
„Validation assistant report“ (Доклад на помощника за валидиране), съдържащ
предупреждения, може да доведе до допълнителни искания за разяснения от
страна на държавите членки на по-късен етап. Въпреки това може да имате
основателни причини да игнорирате предупреждението.

Имайте предвид, че предупрежденията не изискват непременно корекции. Отговорност на
подателите е да преценят дали са необходими корекции.

За пълен списък на всички правила, т.е. тези, които са проверени
в IUCLID и портала, можете да се позовете на последната версия
на правилата за валидиране на нотификациите на
националните центрове по токсикология
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat
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9.4 Създаване на досие
Функцията „Create dossier“ (Създаване на досие) е достъпна на страницата за сместа.
След като щракнете, ще бъдете насочени към заглавната част на проекта на досие, където
данните могат да бъдат проверени.

Ако щракнете отново върху „Create dossier“ (Създаване на досие), това ще създаде
успешно досието или ще покаже съобщение, че има редица правила, които изискват
коригиране.

След като досието бъде създадено, то се появява със лилавия символ за заключване.
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Ако работите в IUCLID Cloud, ще има и опцията „Proceed to submission“ (Пристъпване към
подаване)
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10. Доклад за досието и функции за експортиране
От досието с щракване върху трите точки „…“ се отваря прозорец, в който са налични
различни функции. От най-голямо значение за PCN са „Export to i6z” (Експортиране в i6z)
и „Generate report“ (Генериране на доклад).

10.1 Експортиране на досие (или набор от данни)
Можете да експортирате едно-единствено досие или набор от данни локално, като
щракнете върху трите точки „…“ в горния ляв ъгъл и изберете „Export to i6z”
(Експортиране в i6z). Може да искате да дадете наименование на досието, което има
повече смисъл за Вас, за да Ви помогне при управлението на досието.

10.1.1 Функция за експортиране на масиви от данни (набори от
данни или досиета)
Наборите от данни за вещества и смеси, както и досиетата, също могат да бъдат
експортирани поотделно или като масиви чрез маркиране на полето с отметка до всеки
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елемент. Имайте предвид, че всеки елемент трябва да бъде избран поотделно, няма
функция „Select/deselect all“ (Избор/деактивиране на всички).
След като изберете „Export“ (Експортиране), ще се отвори полето с настройки за
експортиране (имате възможност да промените експортираната информация) и можете да
експортирате избраните елементи в zip файл.
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10.2 Изготвяне на доклад за PCN
Като щракнете върху „Generate report“ (Генериране на доклад) от досието се отваря
списък на наличните видове доклади в IUCLID.

Избирането на „PCN Dossier Viewer“ (Изглед на досие на PCN) генерира уеб базиран
доклад с раздели за различните раздели на досието.
Имайте предвид, че HTML докладът (цялостен или избран раздел) може да бъде
отпечатан като pdf, като се използват наличните настройки на браузъра.
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11. Актуализиране на информацията
След като бъде създадено досие и бъде извършено успешно подаване, е възможно да се
актуализира наборът от данни за сместа/продукта и да се създаде актуализирано досие.
За да актуализирате набор от данни за смес/продукт, е възможно да
i)

Се замени съществуващият преди това набор от данни

ii)

Се създаде „Clone“ (Клонинг) на предварително изготвения набор от данни и
съответно да се редактира

iii)

Се създаде нов набор от данни за смес/продукт и да се въведе нова/копирана
предварително подготвена информация, ако е уместно

Носещото отговорност лице трябва да гарантира, че съответните определени органи
разполагат с валидна и актуална нотификация по всяко време, отразяващо сместа
във вида, в който е пусната на пазара.

11.1 Когато подаването е актуализация
От съответния набор от данни за сместа отворете заглавната част на проекта на досие и
изберете „Update“ (Актуализиране). Ако изберете „Initial notification“ (Първоначална
нотификация), тогава изберете това поле, за да активирате пълния списък на типовете
нотификации и изберете „The submission is an update“ (Подаването е актуализация). Ако
се изисква актуализация за нотификацията, което не поражда необходимост от нов UFI,
подаването се счита за актуализация.

11.1.1 Актуализации — поле „Justification“ (Обосновка)
Актуализираното подаване винаги изисква обосновка. Наличният списъка за избор
съдържа ограничен набор от причини за актуализиране.
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11.1.2 Актуализации — поле „Remarks“ (Забележки)
Възможно е да се наложи да въведете повече информация за актуализацията в полето
„Remarks“ (Забележки). Имайте предвид, че полето за свободен текст е достъпно за
всички съответни езици.

По-долу са дадени примери, когато полето „Remarks“ (Забележки) може да се използва за
предоставяне на допълнителна полезна информация:
-

Когато е избрана общата обосновка „Correction of error“ (Корекция на грешка).
Допълнителната информация ще позволи на читателя да идентифицира лесно
новата или коригираната информация.

-

Когато е избрана „Change in mixture composition without requiring a new UFI“
(Промяна в състава на сместа, без да се изисква нов UFI). В допълнителната
информация се пояснява, че в смесите е настъпила промяна в парфюмните
съставки в рамките на групово подаване.

11.1.3 Актуализации — „Other update reasons“ (Други причини за
актуализиране)
Възможно е също така причина за актуализиране да не е посочена в списъка за избор,
например промяна в спешния контакт или нов вид опаковка. За тази цел въведете
причината в полето за свободен текст за всеки съответен език (т.е. както е посочено в
заглавната част на проекта на досие).
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11.1.4 Обяснение на видовете актуализации
Някои актуализации са изброени в приложение VIII, част Б, раздел 4.1 и изискват от Вас
да актуализирате нотификацията, преди да пуснете сместа на пазара, както е изменена.
Те са обяснени в Ръководство за приложение VIII https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-clp
Тези причини за актуализиране, посочени в приложение VIII, част Б, раздел 4.1, са
отразени и в наличния списък за избор и включват:
•

„Change in the mixture classification“ (Промяна на класификацията на
сместа)

•

„Change in the product identifier“ (Промяна на идентификатора на
продукта)

•

„New toxicological information available“ (Наличие на нова токсикологична
информация)

Освен това списъкът за избор улеснява и други основания:
•

„Cease product from the market“ (Спиране на продукт от пазара) — вж.
раздел 5.5.2.5 за това как да се посочат спрените пазари в раздела с информация
за продукта. В допълнение, полето „Remarks“ (Забележки) за обосновка на
актуализацията може да се използва, за да се уточни кои пазарни области са
засегнати от актуализацията.

•

„Re-place product on the market“ (Повторно пускане на продукта на пазара)
— например при повторно пускане на пазара на продукт, който преди това е бил
спрян.

•

„Change in mixture composition without requiring a new UFI“ (Промяна в състава на
сместа, без да се изисква нов UFI). — например при актуализиране на стандартно
подаване в група (и обратно).

•

„Correction of error“ (Корекция на грешка) — това е, когато сте въвели
невалидна информация в съществуваща нотификация, напр. погрешен телефонен
номер. Използвайте полето „Remarks“ (Забележки) за актуализиране на
обосновките и уточнете каква е грешката.
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•

„Correction/deletion of trade name“ (Поправка/заличаване на търговско
наименование) — например, ако търговското наименование е изписано погрешно
или когато е вписано неправилно търговско наименование.

•

„Expansion of market area“ (Разширяване на пазарната област) — позволява
да посочите нови пазарни области, но не е възможно те да бъдат премахнати от
нотификацията. Имайте предвид, че в този случай ще се задейства правило за
качество.
Някои проверки за валидиране могат да се извършват само след започване на
процеса на подаване, особено в случай на актуализации.

11.2 Когато подаването е „New notification after a significant change
of composition“ (Нова нотификация след съществена промяна
в състава)
Когато съставът на сместа се промени над допустимите граници, определени в
приложение VIII по CLP, по подразбиране това ще доведе до две различни от химическа
гледна точка смеси на пазара. В този случай трябва да направите нотификация за новия
състав (съдържащ нов номер на PCN), което означава „New notification after a significant
change of composition“ (Нова нотификация след съществена промяна в състава).
В допълнение към това, нотификацията трябва да се позовава на предишния номер на
PCN като „Related PCN number“ (Свързан PCN номер) и трябва да определите нов UFI, да
го декларирате в нотификацията и да го включите в продукта. Тези идентификатори са
включени в раздел „UFI and other identifiers“ (UFI и други идентификатори).

Трябва също така да посочите номера на PCN от предишното свързано
подаване: това става „Свързан PCN номер“.
В нотификацията е разрешен само един „Свързан PCN номер“, поради което в
случай че сместа претърпява няколко значителни промени в състава, като
„Свързан PCN номер“ следва да се посочи само последният предишен номер на
PCN.
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12. Работа в портала за подаване на ECHA
Порталът за подаване на ECHA предоставя на дружествата онлайн платформа за
качване/подаване и разглеждане/управление на нотификации на националните центрове
по токсикология, подадени до определените органи и техните национални центрове по
токсикология.

12.1 Качване на досие
Качването на досие (файл .i6z) може да се извърши или:
I.

Директно от IUCLID Cloud, т.е. като щракнете върху „Proceed to submission“
(Продължи към подаване) или.

II.

Ръчно в портала за подаване на ECHA чрез функцията „Browse“ (Преглед).

12.1.1 Продължаване към подаване от ECHA Cloud
При щракване върху „‘Proceed to submission“ (Продължаване към подаване) досието
автоматично се качва на портала за подаване на ECHA.

12.1.2 Качване в портала за подаване на ECHA
Изберете „Submit a IUCLID file“ (Подаване на досие IUCLID) от областта за нотификация
на националните центрове по токсикология по CLP, за да отидете на страницата за
качване и подаване от информационното табло на портала.
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12.2 Подаване
След като бъде качено, досието ще трябва да бъде подадено, като се щракне върху
бутона „Submit“ (Подаване). Ако е необходимо, досието може да бъде премахнато от
раздела за качване.

След успешно подаване системата за подаване автоматично определя „Submission number“
(Номер на подаване). Този номер може да се използва за проследяване или наблюдение на
подаването, ако по време на процеса на подаване възникнат проблеми.

Пробна среда е налична с цели за изпитване. Моля, уверете се, че използвате
правилната среда, преди да изпратите своите досиета за изпитване!
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12.3 Проверка на доклада за подаване
За всяко подаване се генерира доклад за подаване, в който се обобщават статусът и
контекстът на подаването.
Порталът за подаване на ECHA не изпраща съобщение относно нотификацията след
подаването. Моля, проверете доклада за подаване за статуса на подаване и
събитията за подаване.
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12.3.1 Информация, включена в доклада за подаване
В „Submission report“ (Доклад за подаване) се посочва подробно статусът на подаването,
номерът на подаването, версията на IUCLID на подаденото досие и данните
(наименование и UUID номер на правния субект) на правния субект, извършващ
подаването. Докладът за подаване съдържа следната допълнителна информация:
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Статус на подаване:
Статус

Описание

„Succeeded“ (Успешно)

Статус „Succeeded“ (Успешно) означава, че всички
правила за автоматизирано валидиране са изтекли и
досието е било препратено на определения орган. Не
се генерира доклад за валидиране.

„Succeeded (with warnings)“ (Успешно
(с предупреждения))

„Succeeded (with warning)“ (Успешно (с
предупреждения)) означава, че някои правила за
качество са били открити и са видими в доклада за
валидиране.

„Failed“ (Неуспешно)

„Failed“ (Неуспешно) означава, че трябва да обърнете
внимание на грешката във Вашата нотификация,
както е посочено в доклада за валидиране, и да
подадете отново според типа нотификацията (вж.
раздел 4.2.3).

„Pending“ (Предстоящо)

„Pending“ (Предстоящо) означава, че подадената
информация все още не е обработена. Опитайте се да
актуализирате страницата на доклада за подаване,
ако тя се показва за по-дълъг период от време, не
подавайте отново.

„Disabled“ (Деактивиран)

„Disabled“ (Деактивиран) означава, че подадената
информация е била деактивирана, но все още е
видима за законния подател и за съответните
определени органи.

Информацията за подаване включва данните и метаданните за подаването, въведени
или от подателя (напр. смес или наименование на досието), или генерирани от системата
(напр. UUID на досието).
Информацията за продукта представлява обобщение на типовете на употреба,
търговските наименования и кодовете на UFI.
Получателите включват всички държави членки, които са посочени в нотификациите
(раздел „Draft dossier header“ (Заглавна част на проекта на досие))
Събитията, свързани с подаването, описват подробно времевия печат на основните
събития, като например момента на подаване на досието, кога подаването е преминало /
не е преминало проверката за валидиране и кога е получено от избраните получатели.
Хронологията на подаването може да се използва за проследяване на всички
подавания, свързани с определен PCN номер. Това е особено полезно, когато са
настъпили актуализации, и дори в случаите, когато е направена нова нотификация след
съществена промяна в състава.
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12.3.2 Запазване на доклада за подаването
Като използвате функцията по подразбиране на Вашия браузър, докладът за подаването
може да бъде запазен и разпечатан във формат PDF, ако например се нуждаете от
доказателство за нотификация.

12.4 Доклад за валидиране на Submission portal и повторно
подаване след неуспех
Като се има предвид, че системата извършва допълнителни проверки при подаването, е
възможно да се задейства правило за валидиране („BRXXX“) или правило за качество
(„QLTXXX“).
Порталът за подаване на ECHA създава „Validation report“ (Доклад на помощника за
валидиране) — връзката към този доклад е налична от доклада за подаване. Когато
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статусът на подаването е зададен на Succeeded with warnings“ (Успешно с
предупреждения), докладът за валидиране също се препраща на определения орган.
Ако не сте успели да направите проверка на валидирането или качеството и се
нуждаете от допълнителна подкрепа от Звеното за компютърна поддръжка, уверете
се, че сте включили номера на конкретното правило. Полезно е също така да
изпращате снимки на екрана, които задействат правилото.

За пълен списък на всички правила можете да се позовете на
последната версия на правилата за валидиране на
нотификациите на националните центрове по токсикология
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat
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12.5 Търсене на нотификации на националните центрове по
токсикология в Submission portal
Всички подавания, направени от активния правен субект, ще бъдат изброени на
страницата за търсене, като за всяко подаване се задава номер на подаване.
•

Критериите за търсене могат да бъдат въведени по съответния начин, например по
номер на подаване, номер на PCN, UFI, статус на подаване и др.

•

Налична е функция „Sort by“ (Сортиране по) (или „Newer first“ (По-новите първо)
или „Older first“ (По-старите първо))

•

Възможно е също така да се преглеждат страниците, ако има множество страници с
резултати от търсенето.
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Номерът на подаването е връзка към доклада за подаване за конкретно подаване. Има
различни символи, които указват дали подаването е първоначално или актуализирано,
или дали статусът му е „успешно“ () или „неуспешно“ (). Задържането на мишката
над символа в приложението показва какво представлява символът.

Тип на нотификацията

Описание

Първоначално подаване

За нотификацията винаги трябва да съществува
успешно първоначално подаване

Актуализиране на подаването

Актуализирано подаване е налице, когато са
направени определени промени, които не засягат
състава на сместа

Нова нотификация след промяна на
състава

Ново нотификацията след промяна на състава запазва
връзката между предишния състав на сместа (чрез
предишния PCN номер)

12.5.1 Експортиране на резултатите от търсенето от портала в Excel
Функцията „Export to Excel“ (Експортиране в Excel) е достъпна в горния десен ъгъл на
страницата за търсене, чрез която се експортира конкретна информация за досието.
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12.6 Искане за деактивиране на подаване в портала за подаване на
ECHA
Възможно е успешно подадено досие да бъде деактивирано на портала за подаване на
ECHA. Деактивирането на подадено досие може да е необходимо, тъй като дружеството:
•

е нотифицирало погрешна информация, която не може да бъде изтрита или изцяло
заменена поради съществуващите правила за валидиране за актуализациите

•

е подало грешен тип на подаване, напр. нова нотификация за значителна промяна
на състава вместо актуализация на съществуваща нотификация със същия състав

•

е подало погрешно тестово досие в производствената среда

•

е направило подаване от погрешен акаунт на правен субект, напр. като консултант

Изключващата функция трябва да се използва само при специфични
обстоятелства, а именно когато са подадени неверни данни, които не могат
да бъдат коригирани при актуализация.
Деактивираните подавания не трябва да се бъркат със спирането на даден
продукт от пазара.

Функцията „Disable submission“ (Деактивиране на подаването) е достъпна чрез трите
точки „…“ от доклада за подаване. Само последното валидно подаване, например ако
нотификацията е била актуализирана, ще предложи тази функция.

В случай на актуализирани подавания е възможно да се деактивира само
последното подаване — поради това трябва също така да обмислите дали
трябва да деактивирате и първоначалното подаване, след като сте
деактивирали актуализираното подаване.
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След като щракнете върху „Disable submission“ (Деактивиране на подаването), трябва да
изберете причина в съответствие с предоставения списък.

Трябва също така да декларирате, че сте прочели и разбрали възможните регулаторни
последици, преди да активирате функцията „Disable“ (Деактивиране). Правилата и
условията за услугата и използването на портала за подаване на ECHA са достъпни на
всички езици на ЕС https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloudservices

При деактивиране на подаване, дружеството носи отговорност да информира
клиентите надолу по веригата, които могат да бъдат засегнати от процеса на
деактивиране, тъй като няма съобщение за информиране на дружествата,
които се позовават на такива подавания.
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След като искането за деактивиране на подаването [номер на подаване] бъде
инициирано, ще бъде генериран и номер за подаване на искането.

Деактивираните подавания се маркират съответно като „Disabled“ (Деактивирано) в
статуса на подаването (изобразен със символа с наклонена окръжност), но трябва да се
отбележи, че те ще останат видими и достъпни за определените органи и националните
токсикологични центрове.

За да проследите деактивираните подавания на портала за подаване на ECHA, можете да
използвате функцията за търсене, за да филтрирате чрез „Disabled“ (Деактивирано) или
като търсите по „Submission number“ (Номер на подаване) на заявката.

PCN: практическо ръководство — версия 5.1

Информацията за деактивирани подавания е видима в два доклада за подаване.
i)

докладът за подаване на успешно деактивирано подаване: „Disabled“
(Деактивирано) (текст или символ) ще се появи в статуса на подаването;
събитията за подаване; графика за подаване; и хронологията на подаване.
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ii)
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докладът за подаване на „Request to disable“ (Искане за деактивиране):
Статусът на подаване ще се появи като „Succeeded“ (Успешно), ако искането за
деактивиране е било успешно обработено; Информацията за подаването ще
посочи референтното подаване за деактивиране и „Reason for disabling“
(Причина за деактивиране) (както е избрано от списъка за избор); Събитията за
подаване, графиката за подаване и хронологията на подаване ще се отнасят до
деактивираното подаване.
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Допълнен 1. Инструкции: установяване на
чуждестранен потребител
Следното е пример за това как да се създаде „Foreign user“ (Чуждестранен потребител) в
ECHA Accounts.
Чуждестранен потребител по същество е външен потребител (т.е. трета страна), който е
назначен от управителя на правен субект на дружество да работи от негово име, например
в IUCLID Cloud и портала за подаване на ECHA.
В контекста на настоящото ръководство чуждестранен потребител може да извършва
действия от името на дружеството, като подготовка и подаване на нотификации на
националните центрове по токсикология.
Предоставянето на достъп на чуждестранен потребител може да разкрие
поверителни данни. Важно е дружествата да постигнат съгласие относно
обхвата на достъпа и начина, по който се обработва поверителната
информация.

Стъпките по-долу очертават пример за това как да се създаде чуждестранен потребител в
ECHA Accounts.
Стъпка 1. Консултантско дружество изпраща своето потребителско име на
потребителския профил в ECHA (SafeConsults) и UUID номер на правен субект на
носещото отговорност лице, т.е. законния подател, Purple Haze Chemicals. Този процес се
извършва извън функцията на ECHA Accounts.

Стъпка 2. Задълженото лице Purple Haze Chemicals щраква върху „Add foreign user“
(Добавяне на чуждестранен потребител), за да пусне в действие съветника от 3 стъпки, за
да добави SafeConsults като чуждестранен потребител в своя потребителски профил на
правен субект.
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В първата стъпка на съветника, Purple Haze Chemicals въвежда потребителското име и
UUID, предоставени от консултанта, който й е изпратен.

Втората стъпка на съветника изисква определяне на потребителския профил и се допълва
с добавяне на потребителските роли в съответствие с предпочитанията на Purple Haze
Chemicals, напр. коя услуга да се използва (Cloud или Portal) и кои права (пълен достъп
или само четене)

На третия и последен етап от съветника се появява предупредително съобщение преди
приключването на процеса на завършване

Когато се използват местни инсталации на IUCLID, имайте предвид, че след
като JaneDoes добавя данните на своя чуждестранен потребителски
консултант в ECHA Accounts, тя ще трябва да експортира и да им изпрати
собствена информация за правния субект във формуляр IUCLID.
Консултантът импортира досието на правния субект в своята собствена
система IUCLID, който инициира нотификацията и го задава на правния субект
на носещото отговорност лице. Консултантът преминава към правния субект на
носещото отговорност лице в портала за подаване на ECHA, когато досието е
готово да бъде подадено.
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Стъпка 3. Purple Haze Chemicals вече може да види данните на чуждестранния
потребителски консултант в списъка на потребителите на правни субекти. Имайте
предвид, че консултантското дружество ще може също така да види в ECHA Accounts
списъка на правните субекти, за които работи.

Стъпка 4. ECHA Cloud services и порталът за подаване на ECHA споделят едни и същи
възможности в горната лента. От тук консултантът може да избере правния субект, от
чието име да работи, като избере „Switch legal entity“ (Смяна на правен субект). Имайте
предвид, че чуждестранният потребител ще види само данните, които са от значение за
избрания правен субект

Смяната на правния субект включва една от тези
характеристики, които позволяват на потребителите,
които са членове на повече от един правен субект, да
сменят действащия правен субект. Подборът на
действащия правен субект в едно приложение (например
ECHA Cloud services) се пренася до другото (напр.
порталът за подаване на ECHA), така че потребителите да
трябва да извършат действието само веднъж.
Ако консултантът работи за много клиенти, той може да
използва тази функция, за да премине от данни на един
клиент към друг, без да се налага да излиза и да влиза
отново в системата.
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Стъпка 5. Консултантът вече може да изготви/подаде досие от името на правния субект
Purple Haze Chemicals.

Когато се използват местни инсталации на IUCLID, консултантът инициира
нотификацията и я задава на правния субект на носещото отговорност лице.
Консултантът преминава към правния субект на носещото отговорност лице в
портала за подаване на ECHA, когато досието е готово да бъде подадено.

Когато правният субект на подателя не съвпадне с правния субект на досието,
грешката BR570 ще се представи в доклада за валидиране, и ще провали
подаването.
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Допълнен 2. Отстраняване
на
неизправности
BR570 и съгласуваност на правните субекти
UUID на правния субект в досието на PCN (посочен в раздела „Mixture information and
legal submitter“ (Информация за сместа и законен подател) на IUCLID) трябва да
съответства на UUID номера на регистрирания потребител, работещ в портала за подаване
на ECHA към момента на подаване.

Когато дадено дружество подготвя и подава своите собствени нотификации, правните
субекти, които са на разположение в досието, на теория следва вече да бъдат
синхронизирани с правния субект в портала за подаване на ECHA. Такъв би бил случаят
например:
•

на носещото отговорност лице (формулатор, формулатор на ишлеме, вносител от
ЕС), което уведомява за собствената си смес без помощта на трета страна.

•

дружество от ЕС, което споделя същия правен субект като дъщерните си дружества
от ЕС, изготвя и подава от тяхно име.

Съществуват обаче и други сценарии, където в процеса на нотификация могат да участват
различни правни субекти, от съществено значение е всички страни да установят добро
управление на правния субект.

UUID на правния субект на регистрираното дружество на потребителя в
портала за подаване на ECHA трябва да съответства на UUID номера на
правния субект в досието на PCN. Ако има несъответствие, досието няма да
отговаря на бизнес правило BR570.
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А.2.1 Как могат да възникнат несъответствия между правните
субекти в досието и портала?
А.2.1.1 Когато трета страна подготвя/подава в портала от името на
носещото отговорност лице.
Има случаи, в които правен субект, който изготвя досие, може да е различен от правния
субект, от който по закон се изисква да подаде досието, и вероятно биха довели до
несъответствие на правния субект. На практика това би могло да се очаква в следните
примери:
•

Дружество от ЕС – дружество-майка, което подава от името на дъщерно носещо
отговорност лице от ЕС (различни правни субекти)

•

Дружество извън ЕС, което изготвя нотификацията от името на своето дъщерно
носещо отговорност лице от ЕС

•

Консултант, който подава от името на носещото отговорност лице

Осигуряването на съгласуваност между правните субекти в портала за подаване на ECHA
и досието в такива случаи може да бъде постигнато чрез установяване на чуждестранен
потребител и осигуряване на правилно управление на правния субект в ECHA Accounts,
обхванати в допълнение 1.
Чуждестранен потребител може да извършва действия от името на
дружеството, което му дава разрешение да използва потребителски профил от
своя собствен потребителски профил в ECHA (ECHA Account).

А.2.1.2 Когато съществува втори правен субект
В някои случаи даден правен субект може да е създал неволно две различни версии на
един и същ правен субект, т.е. наименованието е едно и също, но съответният UUID номер
е различен. Когато системата сравнява дали правните субекти съвпадат, тя сравнява
UUID, свързани с правните субекти.
Това може да се очаква, ако дадено дружество преди това е създало правен субект в
IUCLID и не е внесло досието в ECHA Accounts към момента на създаването му, а по-скоро
е създало нов правен субект.
Наличието на два правни субекти с едно и също наименование, но различни
UUID, може да доведе до провал на бизнес правилата поради несъответствия в
UUID.

Възможно е да се променят данните за правен субект в портала за подаване на ECHA или
в нотификацията IUCLID.
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А.2.1.3 Неуспешно добавяне/актуализиране на данни за правен
субект в IUCLID офлайн

В случаите, когато дадено дружество е инсталирало IUCLID за клиент на настолен
компютър, който да работи офлайн в своите местни системи, всички промени на правния
субект, направени в ECHA Accounts, ще трябва да бъдат ръчно възпроизведени в
инструмента за подготовка на досието.
За добавяне/актуализиране на данни за правен субект в случая с IUCLID са необходими
следните стъпки:
В портала за подаване на ECHA
1. Свържете се с портала за подаване на ECHA на правния субект, за който се изисква
промяната
2. От менюто в горния десен ъгъл на раздела за потребители изберете „Manage
account“ (Управление на потребителския профил)
В ECHA Accounts
3. Отидете на „My account“ (Моят акаунт), изберете „Legal entity“ (Правен субект) и от
страницата „Legal entity“ (Правен субект), изберете „Export“ (Експортиране)
4. Запазете .i6z файла на правния субект на местно равнище.

В таблото за управление на IUCLID за настолен компютър
5. Отворете IUCLID6 за клиент на настолен компютър. От страницата на таблото за
управление изберете „Import“ (Импортиране) или „Browse“ (Преглед) и добавете
файла за правен субект.i6z, който сте запазили в предходната стъпка.
6. След успешно импортиране на правния субект той може да бъде отворен и ще
можете да проверите неговия UUID номер
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А.2.1.4 Неправилно управление на ключовете S2S в услугата
system-to-system
В случаите, когато потребител, който е трета страна, т.е. има различен правен субект,
подготвя и подава от system-to-system в портала за подаване на ECHA от името на
законния подател, той ще трябва да направи това, като използва ключовете S2S на
законния подател.
На практика се очакват различни правни субекти в следните примери:
•

Консултант или друго дружество от 3-та страна от името на клиента

•

Дружество-майка от ЕС или извън ЕС от името на дъщерно дружество (различни
правни субекти). В случай че дружеството-майка подава от името на повече от
едно дъщерно дружество, то дружеството-майка трябва да създаде/получи
ключовете S2S за всички дружества.

Определянето на няколко потребителски профила на S2S за едно и също
дружество понастоящем не е разрешено. В резултат на това, ако както третата
страна, така и носещото отговорност лице желаят да подадат чрез S2S, трябва
да споделят един и същ ключ S2S.

Несъответствието между правните субекти може да бъде избегнато чрез установяване на
чуждестранен потребител в ECHA Accounts и гарантиране на правилната употреба на
ключа S2S. Това се обяснява в „How to join the system to system services“ (Как да се
присъедините към услугата „system-to-system“), но като цяло това се постига чрез
следното:
1. В ECHA Accounts законният подател добавя трета страна като чуждестранен
потребител (вж. допълнение 1) и след това задава на третата страна ролята на
мениджър на ключовете S2S, така че тя да може да генерира ключа S2S (или да
генерира самия ключ S2S и да го изпраща директно на третата страна).
2. В системата на третата страна се създава досие, което включва правния субект на
законния подател (на ниво смес).
3. Третата страна подава досието на портала за подаване на ECHA, като използва
ключа S2S за законния подател.

Да се избегне провал на бизнес правилото и да се гарантира съгласуваността
на правните субекти в досието и в ключа S2S.
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