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1. Įvadas
Šiame vadove pateikiamos praktinės gairės, padedančios pramonės sektoriaus atstovams
vykdyti savo įsipareigojimus dėl pranešimų apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui pagal
CLP reglamento 45 straipsnį ir VIII priedą 1.
Dokumente paaiškinama, kaip prisijungti prie ECHA IT taikomųjų programų ir nustatyti trečiųjų
šalių naudotojus, kad jie galėtų dirbti kitos įmonės vardu. Jis taip pat apima kai kuriuos
praktinius klausimus, būdingus įmonėms, teikiančioms pranešimus apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurui, pavyzdžiui, kaip užtikrinti juridinių asmenų nuoseklumą naudojant įvairias
ECHA IT priemones.
Be to, šiame vadove aiškinama, kaip sukurti IUCLID 2 duomenų rinkinius, t. y. redaguotinus
failus, ir sukurti tinkamą dokumentą (neredaguotiną failą), kurį būtų galima pateikti valstybių
narių paskirtosioms įstaigoms, pavyzdžiui, per „ECHA Submission portal“.

Visi informacijos reikalavimai pagal teisinį tekstą pateikiami VIII priedo
gairėse (pateikiami vertimai)
https://echa.europa.eu/lt/guidance-documents/guidance-on-clp

CLP
reglamento
VIII
priedas
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1677&from=LT
2 Tarptautinė bendros informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazė (IUCLID) – pagrindinė
programa, kurią naudoja šio sektoriaus atstovai ir valdžios institucijos, siekdami parengti, saugoti duomenis
apie chemines medžiagas suderintu formatu ir jais keistis
1
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2. Prieiga prie ECHA IT programų, skirtų apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biuro pranešimams (PCN)
Turite susikurti ECHA paskyrą, jei norite naudotis ECHA teikiamomis IT programomis, pvz.,
„ECHA Cloud Services“ arba „ECHA Submission portal“, kad galėtumėte rengti arba teikti
pranešimus apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui (PCN).

„ECHA Accounts“ vadove paaiškinama, kaip sukurti, eksportuoti,
importuoti ir apskritai tvarkyti jūsų paskyrą:
https://www.echa.europa.eu/lt/documents/10162/21721613/echa_accounts_lt.pd
f

2.1 1 žingsnis. Susikurkite ECHA paskyrą
Prisijungimo puslapis adresuhttps://idp-industry.echa.europa.eu/idp/. Jei neturite galiojančio
vartotojo vardo ir slaptažodžio, pirmiausia turėsite užsiregistruoti susikurdami paskyrą. Kad
susikurtumėte ECHA paskyrą, turėsite pateikti konkrečią informaciją apie savo įmonę ir
patvirtinti savo e. pašto adresą.

Rekomenduojama naudoti naujausią „Chrome“, „Firefox“ ir „Microsoft Edge“
versiją, kad būtų užtikrinta geriausia vartotojo patirtis.

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija

9

2.2 2 žingsnis. Juridinio subjekto paskyrimas „ECHA Account“
Informaciją per „ECHA Submission portal“ teikia juridiniai subjektai 3, kurie turi būti nurodyti,
įskaitant kontaktinius duomenis, prieš pateikiant informaciją.
Susikūrus ECHA paskyrą ir sėkmingai prisijungus, jai turi būti priskirtas „Legal Entity“ (juridinis
subjektas).

Norėdami priskirti juridinį subjektą, spustelėkite „Create a New legal Entity“ (sukurti naują
juridinį subjektą). Galite rinktis iš dviejų galimybių:
i)

„ECHA Accounts“ sukurti naują juridinį subjektą ir įrašyti konkrečią informaciją
apie įmonę (2.2.1 skirsnis);

ARBA
ii)

importuoti egzistuojantį juridinį subjektą, pvz., iš IUCLID darbalaukio (2.2.2
skirsnis).

Paskyrus juridinį subjektą, „Industry Applications“ taps matomos „ECHA Accounts“
suvestinėje ir naudotojas galės naudotis programa iš turimo sąrašo, pvz., REACH-IT,
R4BP3, ePIC, „ECHA Cloud services“, „ECHA Submission portal“.

Juridinis subjektas gali atstovauti bet kam nuo sudėtingos verslo struktūros iki paprasto organizuoto
verslo, pavyzdžiui, korporacijai, bendrovei ar vienam asmeniui.
3

10

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija

2.2.1 Sukurti naują juridinį subjektą
Pasirinkus „Create a New Legal Entity“ (sukurti naują juridinį subjektą), atidaromas puslapis,
kuriame reikia įrašyti informaciją apie įmonę, adresą, kontaktinius duomenis, paskyros
saugumo informaciją. Sukūrus juridinį subjektą, jam automatiškai suteikiamas unikalus
identifikavimo (UUID) numeris, kad ECHA IT programos galėtų aiškiai identifikuoti juridinį
subjektą, jo naudotojus ir jų veiksmus.
„ECHA Accounts“ sugeneruotus UUID numerius sudaro priešdėlis ECHA-…

Ne ES juridiniai subjektai gali dirbti „ECHA Cloud Services“, pvz., parengti pranešimą,
tačiau negali prisijungti prie „ECHA Submission portal“, kad galėtų pateikti informaciją iš
savo paskyros.

Apmokėjimo informacija
Už tam tikrus informacijos teikimo procesus, kaip antai pagal REACH reglamentą, teikėjas
turi sumokėti mokestį tiesiogiai ECHA. Štai kodėl registracijos formoje jūsų prašoma
pateikti apmokėjimo informaciją.
Tačiau ECHA neima jokio mokesčio už pranešimus apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurui. Atsižvelgdami į tai, atkreipkite dėmesį, kad kai kurios valstybės narės taiko
mokesčius
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
Norėdami gauti informacijos apie tose valstybėse narėse taikomus mokesčius, susisiekite
arba apsilankykite Paskirtosios įstaigos interneto svetainėse
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/appointed-bodies.
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2.2.2 Jau egzistuojančio juridinio subjekto importavimas iš IUCLID
Jei esate IUCLID darbalaukio naudotojas, jūs jau anksčiau susikūrėte juridinį subjektą (UUID
numerį sudaro priešdėlis IUC...). Atkreipkite dėmesį į tai, kad ECHA IT programos, pavyzdžiui,
„Submission portal“, jus „ECHA Accounts“ identifikuos pagal juridinio subjekto UUID ir patikrins
jį pagal pranešime nurodytą juridinį subjektą, todėl jie abiejose vietose turi sutapti.
Tokiu atveju galite rinktis:
i)

išeksportuoti savo juridinį subjektą iš „ECHA Accounts“ į darbinę IUCLID versiją,
arba

ii)

išeksportuoti savo juridinį subjektą iš IUCLID į „ECHA Accounts“.

Pastaruoju atveju, kai jūsų juridinis subjektas buvo išeksportuotas iš IUCLID į, pvz., jūsų
darbalaukį, galite jį tiesiogiai importuoti į „Create Legal Entity“ (sukurti juridinį subjektą) formą
aktyvuodami skiltį „Creation method“ (kūrimo metodas) ir pasirinkdami įkelti skirtą failą.

Dirbant IUCLID darbalaukyje, informacija apie juridinį subjektą negali būti automatiškai
sinchronizuojama su „ECHA Accounts“. Todėl tais atvejais, kai įmonė įdiegė IUCLID savo
vietos sistemose arba sukuria savo priemonę PCN dokumentacijoms kurti, visi „ECHA
Accounts“ atlikti juridinio subjekto pakeitimai turės būti atkartoti tose dokumentų
rengimo priemonėse.
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2.3 3 žingsnis. Pridėti naudotojus ir apibrėžti / tvarkyti naudotojo
funkcijas
Pagal numatytuosius nustatymus naudotojas, kuris sukūrė paskyrą, yra juridinio subjekto
vadovas, o papildomi naudotojai taip pat gali būti įtraukti į paskyrą pasirinkus „Create New
User“ (sukurti naują naudotoją). Pridėti, keisti arba ištrinti naudotojus, kontaktus ir naudotojų
funkcijas galima „ECHA Accounts“ skiltyje „Legal Entity“ (juridinis asmuo).

Naudotojo vaidmenimis nurodomas vartotojo prieigos lygis ECHA IT programose. Konkretūs su
PCN susiję vaidmenys apima:
•

Juridinio subjekto vadovas: juridinio subjekto vadovas gali peržiūrėti ir redaguoti
paskyrą ir pridėti, pašalinti kontaktus arba redaguoti naudotojų duomenis. Tik
naudotojas, turėdamas „juridinio subjekto vadovo“ funkciją, gali redaguoti juridinio
subjekto duomenis, išskyrus specifinį juridinio subjekto UUID numerį ir šalį.

•

Teikimo portalo vadovas: gali teikti informaciją per „ECHA Submission portal“.

•

IUCLID neribota prieiga: gali parengti informaciją internetu „IUCLID Cloud“.

•

IUCLID bandomoji versija: gali dirbti bandomojoje „IUCLID Cloud“ versijoje.

•

„Reader“ (skaitytuvas) ir „Read“ (skaityti) funkcijos – šioms funkcijoms suteikta tik
skaitymo prieiga („read-only“).

•

Informacijos teikimo portalo valdytojas (ribojama): JS valdytojas gali apriboti
naudotojų galimybę susipažinti su informacija ECHA informacijos teikimo portale.
Naudotojai, kuriems priskirtas šis vaidmuo, gali matyti išsamią informaciją tik apie tuos
duomenis, kuriuos patys pateikė portale. ATKEIPKITE DĖMESĮ, kad kai šis vaidmuo
paskiriamas kartu su kitais vaidmenimis, pirmenybė teikiama didesnes teises
suteikiančiam vaidmeniui, pvz., jei naudotojas turi „Informacijos teikimo portalo
valdytojo (ribojama)“, ir „Informacijos teikimo portalo valdytojo“ vaidmenis, naudotojo
galimybė susipažinti su informacija neribojama. Be to, naudotojas, kuriam priskirtas

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija

13

ribojamas vaidmuo, tačiau kuris turi visapusišką prieigą prie IUCLID debesijos (t. y.
IUCLID neribota prieiga), turės prieigą prie visos to juridinio asmens IUCLID debesijoje
esančios informacijos.
Juridinis asmuo gali leisti kito juridinio subjekto trečiosios šalies naudotojui dirbti jo vardu,
pavyzdžiui, konsultantu. Tai įmanoma naudojantis užsienio naudotojų funkcijomis „ECHA
Accounts“. 1 priedas1 priede paaiškinta, kaip nustatyti užsienio naudotoją, kaip pavyzdį
naudojant konsultantą.

2.4 4 žingsnis. ECHA Cloud Services prenumeravimas
Sukūrus ECHA paskyrą ir juridinį subjektą, naujiems naudotojams reikės užsiprenumeruoti
„ECHA Cloud Services“, kad jie galėtų pradėti dirbti programoje.

Prieš pradedant naudoti „ECHA Cloud Services“, visų pirma „IUCLID Cloud“ ir „ECHA
Submission portal“, turi būti priimti reikalavimai ir sąlygos.
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Reikalavimai ir sąlygos visomis ES kalbomis pateikiamos ECHA svetainėje:
https://echa.europa.eu/lt/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

3. Parengti ir pateikti pranešimą apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurui (PCN)
Įmonė turi keletą galimybių parengti ir pateikti pranešimo apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biuro (PCN) informaciją, priklausomai nuo įmonės pageidavimų ir vidaus sistemų.
Visi pranešimai turi atitikti suderintą PCN formatą, skirtą informacijai apie pavojingus mišinius,
klasifikuojamus dėl pavojaus sveikatai ar fiziniams pavojams, struktūrizuoti. Formatas
pagrįstas XML ir apibrėžiamas pagal CLP reglamento VIII priede nustatytus reikalavimus.
Rengdama ir teikdama informaciją ECHA sudarė galimybes naudotis:
•
•
•
•

pranešimo apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui (PCN) formatu (3.1 skirsnis);
IUCLID duomenų paruošimui (3.2 skirsnis);
„ECHA Submission portal“ (3.3 skirsnis);
„System-to-system“ (S2S) paslauga (3.4 skirsnis).

Papildoma pagalba įvairiais pasirengimo ir pateikimo būdais
Peržiūrėkite mūsų e. mokymosi puslapį, kuriame rasite mokymus, internetinius seminarus ir
kitus pristatymus:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/training-material

3.1 Pranešimo apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui (PCN)
formatas
PCN formatas sudaro suderintus informacijos reikalavimus apie pavojingus mišinius,
klasifikuojamus kaip keliančius pavojų sveikatai ar fizinius rizikos veiksnius, kuriais gali
naudotis apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai apsinuodijimo atvejais Europos
Sąjungoje ir (arba) Europos ekonominėje erdvėje (ES/EEE).
PCN formatas yra pagrįstas .xml formatu ir suderinamas su IUCLID, todėl yra įtrauktas į ECHA
siūlomas dokumentų rengimo priemones. Juo taip pat gali pasinaudoti įmonės, įtraukdamos
savo dokumentacijos ruošimo priemones, pvz., naudodamos sistemų integracijos (S2S)
paslaugą.

Papildoma pagalba susijusi su PCN formatu
Sistemų integracijos naudotojams – naujausią PCN formato ir susijusių dokumentų versiją
galite atsisiųsti iš apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro svetainės čia:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/poison-centres-notification-format
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3.2 IUCLID duomenų paruošimui
Šiame skyriuje apžvelgiamos ir IUCLID debesijos (internete), ir IUCLID (neinternetinės)
priemonės, skirtos pranešimams apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui rankiniu būdu
parengti. Naudojant abu įrankius teikiama ta pati sąsaja.
Išsamaus IUCLID veikimo paaiškinimai išsamiai aptariami IUCLID funkcijų
vadove (pateikiami vertimai). Vadovą taip pat galima rasti pačioje IUCLID
programoje.
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation

3.2.1 IUCLID debesijos paslaugos
Informacijos rengimas IUCLID debesyje yra prieinamas per ECHA debesijos paslaugą
(https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/), kurią prižiūri, kuria atsargines kopijas, atnaujina
ECHA, o duomenys yra saugiai saugomi debesyje. Visa IUCLID debesijos paslauga leidžia
vartotojams išlaikyti savo mokslinius duomenis ir parengti informacijos dokumentaciją. Norint
susipažinti su įrankiu gali būti naudojama bandomoji versija. Informacijos negalima pateikti
per bandomąją versiją.

3.2.2 IUCLID 6 atsisiunčiant iš IUCLID svetainės
Visada rekomenduojama rengtis neprisijungus, naudojant naujausią IUCLID 6 versiją, kurią
galima atsisiųsti iš IUCLID svetainės (https://iuclid6.echa.europa.eu/home). Tiek darbalaukio,
tiek serverio versijos yra prieinamos vartotojui, kuriam reikės pačiam atlikti techninės
priežiūros veiksmus.
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Įsitikinkite, kad turite naujausią IUCLID versiją, nes tik naujausia versija gali visiškai
atitikti apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro reikalavimus ir išvengti nereikalingų
gedimų.

3.3 „ECHA Submission portal“ pranešimams apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurui
„ECHA Submission portal“ yra internetinė priemonė, skirta ES įsisteigusioms įmonėms,
teikiančioms pranešimus apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui atitinkamoms valstybių
narių paskirtoms įstaigoms. Kad galėtų pateikti informaciją per „ECHA Submission portal“,
įmonė turi turėti aktyvią ECHA paskyrą, naudotojams turi būti paskirtos tinkamos funkcijos ir
jie turi būti užsiprenumeravę paslaugą.
Mūsų pagalba ir prisijungimo prie PCN puslapis yra čia
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/prepare-and-submit-a-pcn

Portale pateikti pranešimai gali apimti pranešimus iš kelių rinkų, tai reiškia, kad
vienas pateikimas gali pasiekti kelias paskirtąsias įstaigas.

Debesijoje teikiamos duomenų teikimo paslaugos apima „ECHA Submission portal“
(gamybos aplinka) ir „ECHA Submission portal“ bandomąją versiją (bandymo aplinka).
Kiekvienas iš jų išsamiau paaiškintas žemiau.

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija

17

„ECHA Submission portal“ (visos paslaugos) prietaisų skydelio nukreipimo puslapis leidžia
naršyti įvairias sistemos funkcijas. Be CLP pranešimų apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurui, taip pat palaikomi ir kiti pranešimai bei paraiškų tipai.

„ECHA Submission portal“ bandomosios versijos išdėstymas sukurtas taip, kad įspėtų
naudotojus, jog jie naudojasi bandomąja versija. Visi bandymams skirti dokumentai nėra
perduodami pranešime nurodytiems gavėjams.

18
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Kalbant apie pranešimus apsinuodijimų centrui, šios „ECHA Submission portal“ funkcijos
apima:
„Submit a IUCLID dossier“ (pateikti IUCLID dokumentus) nukreips jus į įkėlimo ir
pateikimo puslapį.

„Search for PCN notifications“ (PCN pranešimų paieška) nukreipia į portalo paieškos
puslapį, kuriame galite ieškoti PCN pateiktos informacijos, arba ieškoti visos pateiktos
informacijos, pvz., jei teikiate pagal kitus teisės aktus.

„Create a dossier in IUCLID Cloud“ (sukurti dokumentus IUCLID debesijoje) nukreipia
jus į „ECHA Cloud services“, kur pasirenkate „IUCLID Full service“ arba IUCLID bandomąją
versiją, kad pradėtumėte rengti dokumentus.

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija
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3.4 Sistemų integracijos paslauga
Sistemų integracijos (S2S) paslauga gali pasinaudoti įmonės, kurios nori labiau automatizuotai
rengti ir pateikti PCN dokumentaciją. Naudodamasi šia paslauga, įmonė gali sukurti PCN
dokumentaciją tiesiogiai savo sistemose naudodama su IUCLID suderinamą PCN formatą ir
pateikti informaciją ECHA informacijos teikimo portalui. Tada dokumentai iš portalo
perduodami visoms atitinkamoms valstybėms narėms.
Norint pirmą kartą naudotis sistemos integracijos paslauga, įmonė turi:
1. prašyti ir gauti prieigą prie ECHA informacijos teikimo portalo S2S paslaugų;
2. sugeneruoti S2S raktus;
3. integruoti savo sistemą į ECHA informacijos teikimo portalo paslaugas;
4. sėkmingai atlikti ryšio ir integracijos bandymus prieš pereinant prie „Production mode“
(gamybos režimas).

PCN formato vadovas ir kiti pagrindiniai dokumentai
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/poison-centres-notificationformat

IUCLID formato kūrėjų vadovas
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/poison-centres-notificationformat

Sistemų integracija pramonei, prieiga prie paslaugos,
techniniai / praktiniai dokumentai ir susiję failai
https://echa.europa.eu/manuals?panel=s2s#s2s
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4. Redaguojamo duomenų rinkinio kūrimas IUCLID
Šiame skyriuje išsamiai aprašomas CLP prašimo apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui
„Dataset“ (duomenų rinkinys) IUCLID (.i6z failas, kuriame pateikiama informacija apie
medžiagą ar mišinį) rengimo procesas. Be to, paaiškinami atitinkami „Documents“
(dokumentai), kuriuose pagal CLP reglamento VIII priede nustatytus informacijos reikalavimus
pateikiami duomenų įvedimo laukai.

4.1 IUCLID prietaisų skydelis
IUCLID prietaisų skydelyje yra šie valdikliai:
„Substances“ (cheminės medžiagos) saugo bet kokią parengtą arba į darbo aplinką
importuotą informaciją apie chemines medžiagas. Valdiklyje nurodytas numeris reiškia turimų
medžiagų duomenų rinkinių skaičių.
„Mixtures“ (mišiniai) saugo informaciją apie turimus mišinio duomenų rinkinius ir visus
parengtus dokumentus.
„Articles“ (gaminiai) naudojami tik teikiant pranešimus SCIP duomenų bazei, sukurtai pagal
Atliekų pagrindų direktyvą (WFD) 4.

„Import IUCLID files“ (importuoti IUCLID failus) vieta leidžia jums importuoti .i6z failus į
savo darbinę IUCLID instanciją. Tai galėtų apimti juridinius subjektus, pavyzdines chemines
medžiagas arba cheminės medžiagos / mišinio duomenų rinkinius ir dokumentų rinkinius.

Ši funkcija svarbi tik gaminių, kurių sudėtyje yra tam tikrų labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų,
kurių m/m viršija 0,1 %, tiekėjams. Išsami informacija pateikta ECHA svetainės WFD skirsnyje
(https://echa.europa.eu/lt/understanding-wfd).
4
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4.2 Su pranešimu nesusijusių IUCLID asmenų valdymas
Iš meniu piktogramos prietaisų skydelyje, esate nukreiptas į pagrindinį meniu. Jame
pateikiamos tiesioginės nuorodos į įvairių subjektų sąrašo puslapius. Iš čia galite lengvai
tvarkyti su savo subjektu susijusią konkrečią informaciją, pavyzdžiui, apie juridinius subjektus,
kontaktus, pavyzdines medžiagas, taip pat naudotojus ir jų vaidmenis, ne pranešime.

4.2.1 Kontaktinės informacijos tvarkymas
Tvarkydami kontaktus ne pranešime (juos galima tvarkyti ir pranešime), galite kurti naujus
arba redaguoti esamus kontaktus, eksportuoti pasirinktus kontaktus ir juos dauginti.
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4.3 Pradinio mišinio / produkto duomenų rinkinio parengimo veiksmai
Šiame skyriuje bus nagrinėjami bendrieji principai, kaip sukurti duomenų rinkinį, pritaikytą
pranešimams apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui pagal laukelį. Pradedame
spustelėdami „Mixtures“ (mišiniai).

Tada esame nukreipiami į „Mixtures/Products“ (mišiniai / produktai) puslapį, kuriame
išvardijami visi ruošiami (oranžinio mišinio simbolis) „datasets“ (duomenų rinkiniai) arba galite
pereiti prie visų anksčiau sukurtų „dossiers“ (dokumentai) (violetinis užrakto simbolis).

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija
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4.3.1 Sukurti naują mišinio / produkto duomenų rinkinį
Mygtuku „+New mixture/product“ (naujas mišinys / produktas) pradedamas naujo mišinio /
produkto duomenų rinkinio kūrimo procesas. Norėdami užbaigti procesą, turite įvesti mišinio
pavadinimą ir paspausti „Create“ (sukurti).

Mišinio duomenų rinkinys identifikuojamas pagal jo pavadinimą, suteiktą kūrimo
metu. Bet koks pavadinimas gali būti naudojamas, tačiau siūloma pasirinkti
pavadinimą, kuris yra paprastai naudojamas tam mišiniui įmonės viduje. Tai gali
būti, pavyzdžiui, vidinis pavadinimas arba formulės identifikatorius. Jei reikia, šis
pavadinimas gali būti pakeistas.

4.3.2 Nustatykite darbo aplinką
Sukūrus mišinio duomenų rinkinį, jis gali būti atidarytas ir pasirinkta „Working context“ (darbo
aplinka). Darbo aplinka pritaiko IUCLID laukus, susijusius su pasirinktais teisės aktais ir
procesu.
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Pavyzdžiui, rengiant pranešimą apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui naudojama darbo
aplinka „CLP Poison centre notification“ (CLP pranešimas apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurui).

Kitos pasirinktys, susijusios su pranešimais apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui
(įvairios sudedamosios dalys), yra prieinamos, tačiau paprastai jų nereikia pasirinkti, jei
komponentų duomenų rinkiniai sukuriami tiesiogiai galutinio mišinio „Composition document“
(sudėties dokumentas). Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti šiuos duomenų rinkinius
pranešime, aptariama vėlesniuose šio vadovo skyriuose:
•

„CLP pranešimas apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui (mišinys mišinyje)“ (4.8
skyrius);

•

„Viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupė“ (5 skyrius);

•

CLP PCN standartinės formulės komponentas (SF)“ (5 skyrius).

Panašiai, darbo aplinka PCN informacijai apie cheminę medžiagą taip pat išvardyta
„Substances“ (cheminės medžiagos) valdiklyje. Be to, į galutinį „mixture composition
document“ (mišinio sudėties dokumentas) (4.7 skirsnis) įtraukti cheminių medžiagų
sudedamųjų dalių nebūtina.

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija
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4.3.3 Atidaryti ir užbaigti dokumentacijos antraštės juodraštį
Atidarykite „Draft dossier header“ (dokumentų antraštės juodraštis) spustelėdami saitą
pavadinimu
CLP Poison centre notification (CLP pranešimas apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurui), kaip matyti naršymo medžio kairėje pusėje. Atkreipkite dėmesį, kad kai
kurios dokumentų rinkinio projekto antraštės dalys šiuo metu yra privalomos, o kitos – ne.
Kiekviena sekcija išsamiau paaiškinta toliau.

„Dossier name & Dossier submission remarks“ (dokumentų pavadinimas ir dokumentų
pateikimo pastabos) yra laukeliai dokumentų juodraščio antraštėje, kur galite įrašyti rengiamų
dokumentų pavadinimą arba, jei pageidaujate, sau pasirašyti pastabų dėl pateikimo.
„PCN number“ (PCN numeris), t. y. pranešimo apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui
numeris, yra būtinas ir gali būti generuojamas ir priskiriamas pranešimui, atidarant laukelį ir
naudojant automatinio generavimo mygtuką, pavaizduotą dviem apskritomis rodyklėmis. PCN
numeris reiškia pradinį pranešimą (arba naują pranešimą po esminio sudėties pakeitimo) ir jį
naudoja apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai, kad galėtų stebėti visus susijusius
pranešimų atnaujinimus. PCN numeris gali būti generuojamas dokumentų rengimo priemonėse
arba naudojant vieną iš UUID generatorių, kurį galima rasti internete, pvz.,
https://www.uuidgenerator.net/.
Į „Country (market placement) & Language“ (šalis (pateikimas rinkai) ir kalbos)
pasirinkimą turi būti įtrauktos visos rinkos sritys, kuriose mišinys bus pateiktas rinkai. Be to,
turi būti nurodytos visos atitinkamos kalbos, kurių reikia kiekvienai rinkos sričiai. Kiekvienos
valstybės narės nurodytas leidžiamas kalbas galima rasti valstybių narių sprendimų dėl CLP
reglamento VIII priedo įgyvendinimo apžvalgoje
https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies.
Prieš rengiant duomenis būtina nurodyti kalbas, nes taip sukuriami daugiakalbiai
laukeliai, reikalingi laisvos formos teksto laukams, kurie turi būti pateikti visomis
atitinkamomis kalbomis, pvz., toksikologinei informacijai.
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Taip pat svarbu atsižvelgti į tas rinkos sritis, kuriose turėtų būti teikiami
pranešimai. Sėkmingai pateikus duomenis, atnaujinant negalima ištrinti rinkos
sričių, tačiau prireikus jas visada galima pridėti. Pažymėtina, kad tai taikoma net ir
tuo atveju, kai tam tikroje šalyje teikimas rinkai nutraukiamas.

4.3.3.1 Paaiškinami pateikimo tipai
Pagal numatytą tipą pateikimo tipas nustatomas kaip standartiniai pateikimo tipo reikalavimai.
Todėl nebūtina pasirinkti paraiškos tipo, nebent nukrypsite nuo standartinių informacijos
reikalavimų.

„Limited Submission (industrial use only)“ (ribotas pateikimas (tik pramoniniam
naudojimui)) taikomas pavojingiems mišiniams, kurie pateikiami rinkai tik pramoniniam
naudojimui.

Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų atsižvelgti į mišinio naudojimą toliau. Jei,
pavyzdžiui, mišinys naudojamas ruošiant vartotojui ar profesionaliam naudojimui
skirtą mišinį, šios galimybės pasirinkti negalima. Vis dėlto ši galimybė taikoma
mišiniams, esantiems galutiniame mišinyje, skirtame profesionaliam naudojimui
arba plačiam vartojimui, kuriems netaikomas 45 straipsnis ir VIII priedas (t. y.
mišiniai, apie kurių galutinį naudojimo būdą nereikia pranešti).

„Group submission“ (informacijos apie mišinių grupę teikimas) (toliau aprašytas 8 skyriuje)
yra parengtas dokumentų rinkiniui sukurti, kuriame pateikiama informacija apie kelis mišinius:
•

visi mišiniai yra tos pačios sudėties, išskyrus tam tikrus kvepalus tam tikromis
sąlygomis;

•

kiekvienos sudedamosios dalies koncentracijos / intervalai, apie kuriuos pranešta, yra
tokie patys (išskyrus tam tikrus kvepalus);

•

visi grupės mišiniai yra vienodai klasifikuojami atsižvelgiant į pavojų sveikatai ir fizinį
pavojų.

„Voluntary submission“ (savanoriškai teikiama informacija) teikiama ne pareigų turėtojams
arba mišiniams, nepatenkantiems į 45 straipsnio ir VIII priedo taikymo sritį.
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Duomenis teikiantis asmuo visada yra atsakingas už „Voluntary submission“
(savanoriškai teikiama informacija) pranešimą. Savanoriškai teikiami duomenys
taip pat turėtų būti išlaikomi, pavyzdžiui, jei reikia atnaujinti kokią nors
informaciją.

4.3.3.1 Paaiškinami pranešimų tipai
Turi būti nurodytas pranešimo tipas, pvz., pradinis, atnaujintas arba naujas pranešimas po
esminio sudėties pakeitimo. Atrankos metu nustatoma dokumentų sistema ir taisyklės, kurios
bus naudojamos informacijai patvirtinti naudojant „Validation assistant“ (patikrinimo
padėjėjas).

„Initial notification“ (pirminis pranešimas) yra pats pirmas pranešimas apie mišinį /
produktą. Pirminis pateikimas turi būti sėkmingas, kad būtų galima priimti atnaujintą
informaciją.
„New notification after a significant change of composition“ (naujas pranešimas po
reikšmingo sudėties pasikeitimo) apie mišinį, apie kurį pranešta, numatomas tada, kai sudėtis
pasikeitė daugiau nei nustatyta CLP reglamento VIII priede. Taip de facto atsiranda du skirtingi
mišiniai; abu informacijos rinkiniai (susiję su pirmine ir nauja sudėtimi) tebėra aktualūs (abu
produktai rinkoje gali išlikti ilgą laiką). Ankstesnis pateikimas ir naujas pranešimas tebėra
susieti naudojant susijusį PCN numerį – žr. 11.2 skirsnį.
„The submission is an update“ (pateikimas yra atnaujinamas) pasirenkamas, jei reikia
atnaujinti šiuo metu duomenų bazėje esančią informaciją. Atnaujinta informacija pateikiama
tuo atveju, kai mišinio sudėtis išlieka tokia pati. Tiek ankstesnė, tiek atnaujinta informacija gali
būti aktuali apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams ir paskirtosioms įstaigoms (žr. 11.1
skirsnį).
Nežymėkite „Update“ (atnaujinti), jei po patvirtinimo taisyklės klaidos turite
pateikti informaciją dar kartą ir anksčiau nebuvo sėkmingo pirminio pateikimo. Dėl
to bus pradėta taikyti patvirtinimo taisyklė BR568.
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4.3.4 Bendras naršymas ir duomenų įvedimo funkcijos
Kairėje puslapio pusėje esantis naršymo medis arba turinys leidžia lengvai judėti tarp
dokumentacijos projekto antraštės ir specializuotų skyrių, sukurtų apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biurui teikiamų pranešimų mišinio duomenų rinkiniui. Kiekvienam skirsniui reikia
sukurti dokumentus. Naršymo medis leidžia naršyti duomenų rinkinyje naudojant
sutraukiamas / išplečiamas rodykles.

Kiekvienas iš sukurtų skirsnių ir dokumentų yra išplečiamas ir gali būti valdomas papildomomis
funkcijomis.
Funkcinė paskirtis

Simbolis

Sutraukia sekciją
Išskleidžia sekciją
Prideda naują dokumentą
IUCLID dokumentas
Skaičius atitinka IUCLID dokumentų kiekį kiekvienoje sekcijoje.
Šiukšliadėžėje ištrinami nepageidaujami dokumentai
Cheminė medžiaga
Mišinys / produktas
Dokumentacijos antraštė juodraštis

+
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4.3.4.1 „New document“ (naujo dokumento) sukūrimas
Prieš įvedant informaciją į duomenų rinkinį, reikia sukurti dokumentą, kuriame būtų atitinkami
įvedimo laukai, paspaudus oranžinį mygtuką + ir pasirinkus „+New document“ (naujas
dokumentas).
Kai sukuriamas naujas dokumentas, jį žymi užpildytas oranžinis apskritimas, jam suteikiamas
numatytasis pavadinimas ir numeris (pvz., [Classification and Labelling.001]) ir konkretus
dokumento UUID numeris. Dokumento pavadinimą galima redaguoti pagal poreikį.

4.3.4.2 Dokumentų pavadinimų redagavimas
Sukūrus dokumentą, įrašus galima pervadinti pagal vartotojo poreikius – tai padeda geriau
rasti įrašą, pavyzdžiui, naudojant funkciją „Copy from“ (kopijuoti iš). Tiesiog įveskite žymeklį į
lauką ir redaguokite, kad tiktų. Pakeitus dokumento pavadinimą, pakeitimus būtina išsaugoti.
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4.3.4.3 „Copying data from“ (duomenų kopijavimas iš) esamų dokumentų
Jei anksčiau sukūrėte informacinius dokumentus kitiems mišinio duomenų rinkiniams, juos bus
galima pakartotinai naudoti kituose duomenų rinkiniuose.
Norėdami įtraukti anksčiau parengtą informaciją, spustelėkite tris taškus „...“ viršutiniame
dešiniajame duomenų rinkinio, kuriame dirbate, kampe. Atsiras keletas funkcijų, įskaitant
„Copy data from ...“ (kopijuoti duomenis iš).

Pateikiamas turimų duomenų rinkinių, pagal kuriuos galima pasirinkti informaciją, sąrašas.
Pagal numatytuosius nustatymus subjekto tipas yra „Mixtures“ (mišiniai) (t. y. mišinių
duomenų rinkiniai), tačiau galima pasirinkti „Dossiers“ (dokumentai). Galite pasinaudoti
paieškos funkcija, kad lengviau surastumėte šaltinio informaciją ir greičiau pasirinktumėte.

Rinkmenos duomenis galite kopijuoti į naujai sukurtą duomenų rinkinį
pasirinkę subjekto tipo dokumentų rinkinį ir pasirinkę informaciją, kurią
norėtumėte nukopijuoti.
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Pasirinkę pirminį dokumentą, iš kurio galima kopijuoti informaciją, galite nukopijuoti visus
skyrius (atkreipkite dėmesį, kad „Dossier“ antraštės informacija negali būti nukopijuota) arba
patikslinti, kuriuos skyrius norėtumėte nukopijuoti.

Nukopijavus nurodytą informaciją, nukopijuotas dokumentas bus rodomas kaip „[originalus
įrašo pavadinimas].COPY“, kuris visada gali būti pervadintas.
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4.3.4.4 Naudojant „Cloning“ (dauginimas) funkciją
Funkcija „Clone“ (dauginti) yra prieinama, kad, pvz., būtų lengviau rengti atnaujintus
dokumentų rinkinius, atkartojant mišinio duomenų rinkinį, kad būtų galima redaguoti ir iš to
sukurti naują dokumentų rinkinį. Tokiu būdu jums nereikia iš naujo įvesti visos su mišiniu
susijusios informacijos, pvz., sudėties, toksikologinės informacijos ar informacijos apie
produktą.
Atkreipkite dėmesį, kad darbo aplinka nėra dauginama, todėl jums reikės iš
naujo nustatyti darbo aplinką ir įrašyti informaciją į dokumentų projekto antraštę.

Šią funkciją rasite duomenų rinkinių sąraše spustelėję duomenų rinkinio, kurį norite pakartoti,
tris taškus „...“ ir pasirinkę „Clone“ (dauginti).

Arba galite atidaryti mišinio duomenų rinkinį ir sukurti dauginamą kopiją spustelėję tris taškus
„...“ viršutiniame dešiniajame kampe. Tai padarius atidaromas funkcijų, įskaitant „Clone“
(dauginti) sąrašas.

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija
Kai duomenų rinkinys bus padaugintas, jis bus pateiktas mišinio duomenų rinkinių sąraše,
pavadintame „originalus mišinio pavadinimas _CLONE_[data]“, kurį galite atitinkamai
redaguoti prieš kurdami naują dokumentų rinkinį.
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5. PCN parengimas. Kiekvienos sekcijos pildymas
5.1 Mišinio tapatybės ir įpareigoto duomenis teikiančio subjekto
sekcija
5.1.1 Mišinio pavadinimas
Tai mišinio pavadinimas, įrašytas, kai buvo sukurtas naujas mišinio / produkto duomenų
rinkinys. Tai gali būti jūsų produkto prekinis pavadinimas, nors ji nebūtinai turi toks būti. Šį
laukelį galima redaguoti.

5.1.2 Įpareigotas duomenis teikiantis subjektas
Įpareigoto duomenis teikiančio subjekto dokumente nurodomas juridinio subjekto pavadinimas
ir UUID. Tai juridinis subjektas, kuris tikrinamas pagal prisijungusį ECHA pasiūlymų teikimo
portalo naudotoją ir laikomas pareigų turėtoju.

Mišinio lygmeniu nurodytas juridinis subjektas UUID turi atitikti ECHA pasiūlymų
portale nurodytą juridinį subjektą, kai jis pateikiamas. Atkreipkite dėmesį, kad
juridinio subjekto pavadinimo pakeitimas nekeičia informaciją teikiančio juridinio
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subjekto UUID. Visi su juridiniu asmeniu susiję pokyčiai turi būti tvarkomi „ECHA
Accounts“ (ECHA paskyra).

5.1.2.1 Kaip pakeisti įpareigoto duomenis teikiančio subjekto UUID
Prireikus „Legal Entity Owner“ (juridinio subjekto savininkas) duomenys gali būti pakeisti kito
juridinio asmens duomenimis Jei norite pašalinti juridinį subjektą, spustelėkite saito
pavadinimą „Legal Entity Owner“ (juridinio subjekto savininkas).

Norėdami pašalinti paskirtą juridinį subjektą, spustelėkite „X“.

Norėdami atidaryti turimus juridinių subjektų sąrašus, spustelėkite mygtuką „Select“
(pasirinkti).

Pasirinkite iš galimų juridinių subjektų, išvardytų jūsų darbinėje instancijoje. Jei jų nėra,
juridinio subjekto savininko duomenis reikės importuoti, pvz., iš „ECHA Accounts“.
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Duomenų rinkinyje nekeiskite juridinio subjekto pavadinimo ar kitų duomenų, pvz.,
kontaktinių duomenų. Tai nekeičia įpareigoto duomenis teikiančio subjekto
juridinio subjekto UUID. Jei jums reikia atnaujinti šią informaciją, turite tai padaryti
per „ECHA Accounts“.

5.1.3 Kiti identifikatoriai
Gali būti naudojamas pridėti papildomos informacijos apie mišinį.

Pridėkite „+New item“ (naujas elementas) ir pasirinkite iš „Name type“ (pavadinimo tipas)
pasirinkimų sąrašo (pvz.,„Colour index“). Tada į laukelį „Name“ (pavadinimas) įrašykite
konkrečią informaciją – iš pasirinkimų sąrašo pasirinkite konkretų pavadinimą (tik kuro ir
degalų formulėms) arba pasirenkant „Other“ (kita).
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Jeigu iš „Name“ (pavadinimas) laukelio pasirinkta „Other“ (kita), daugiau informacijos galima
pateikti laisvos formos teksto laukelyje.

5.1.4 Kontaktinis asmuo
„Contact person(s)“ (kontaktinis (-iai) asmuo (-enys)) naudojamas (-i) registruoti asmenų
funkciją ir susisiekti, pavyzdžiui, „Emergency contact“ (skubios pagalbos kontaktas) riboto
pateikimo atveju arba „Contact point“ (kontaktinis punktas), jei duomenis teikiantis asmuo
neturi papildomos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis sveikatos priežiūros
priemonėmis.
Spustelėkite „+ New item“ (naujas elementas) ir pasirinkite jau sukurtą kontaktą arba
sukurkite naują.

38
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Jei pasirinkimų sąraše „Contact Type“ (kontakto tipas) nenurodytas teisingas kontakto tipas,
kurį norite nurodyti, galite pasirinkti „Other“ (kita) ir įvesti informaciją laisvos formos teksto
laukelyje.

Ribotų pateikimų atveju turi būti pasirinktas kontakto tipas „Emergency contact“
(skubios pagalbos kontaktas).
Be to, jei mišinys pateikiamas rinkai bendrosios rinkos srityje, turite pateikti tik vieną
skubios pagalbos kontakto įrašą su šia informacija. Jei pateikimas teikiamas keliose
rinkos srityse, turite pateikti kelis kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įrašus. Kiekviename
įraše bus pateikiama kiekvienos šalies skubios pagalbos kontaktinio asmens informacija,
net jei tie patys duomenys taikomi visoms šalims.
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5.2 Mišinio sudėties dokumentas
„Mixture composition document“ (mišinio sudėties dokumentas) pateikiama išsami informacija
apie visas rinkai pateiktas mišinio sudedamąsias dalis. Norint įvesti sudėties informaciją,
pirmiausia turi būti sukurtas „New document“ (naujas dokumentas).

Sukūrus mišinio sudėties dokumentą, sukuriama sekcija „Components“ (komponentai), kurioje
pridedamos atskiros galutinio mišinio medžiagos ir mišinio sudedamosios dalys, pasirinkus „+
New item“ (naujas elementas).

Elementas yra sukurtas ir gali būti atidarytas ir baigtas spustelėjus mėlyna spalva pažymėtą
sritį.
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Atidaromas langelis „Set values“ (nustatyti vertes), kuriame reikia įvesti konkrečias kiekvieno
komponento vertes.

„Name“ (pavadinimas): komponento pavadinimas. Pirmiausia turite pasirinkti komponento
tipą, t. y. cheminės medžiagos ar mišinio komponentą. Pasirinkimas reikalauja, kad toliau
identifikuotumėte komponentą.
„Function“ (funkcinė paskirtis): šią funkcinę paskirtį privaloma įtraukti tik tuo atveju, jei
nurodoma GCI (bendrasis komponento identifikatorius) sudedamoji dalis. Tokiais atvejais
reikia rinktis tarp kvepalų arba dažiklių. Bet kuriuo kitu atveju informaciją galima pateikti
savanoriškai.
„Typical concentration / concentration range“ (būdinga koncentracija /
koncentracijos intervalas): sudedamųjų dalių koncentraciją galima nurodyti kaip būdingą
koncentraciją (t. y. tikslią koncentraciją) arba koncentracijos intervalą, išreikštą % (w/w) arba
% (v/v). Operatoriai (>, <, ≤, ≥) turi būti įtraukti pateikiant intervalus.
Atkreipkite dėmesį, kad visų koncentracijos komponentų vienetai turėtų būti nurodomi
vienodai.

Koncentracijų deklaracija
Deklaruojamos koncentracijos turi atitikti VIII priede
nurodytas leistinas ribines vertes, išskyrus atvejus,
kai taikomos konkrečios nuostatos. Informaciją apie
leidžiamus intervalus ir darbinius pavyzdžius galima
rasti čia:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/components
-of-major-concern
Tik tais atvejais, kai sudedamosios dalys atitinka konkrečias sąlygas, nustatytas CLP
reglamento VIII priede, šie komponentų tipai turėtų būti pažymėti. Daugiau informacijos
žr. 6 skyriuje:
•

Standartinės formulės (SF) komponentas

•

Viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupė (ICG)

•

Bendrinis sudedamosios dalies identifikatorius (GCI)
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5.3 Cheminės medžiagos komponento pridėjimas
Kiekvienas galutinio mišinio „Substance component“ (cheminės medžiagos komponentas)
identifikuojamas pagal „Substance dataset“ (cheminių medžiagų duomenų rinkinys) pateiktą
informaciją. Taip pat reikalaujama pateikti cheminių medžiagų duomenų rinkinius apie visas
medžiagas, kurios yra mišiniai mišiniuose („mixture-in-mixtures“, MiM).
Iš (pagrindinio) mišinio sudėties dokumento pirmiausia turite sukurti „+ New item“ (naujas
elementas). Sugeneruotas komponento laukelis yra sunumeruotas. Spustelėjus laukelį
(nuspalvintą mėlynai) atveriamas laukelis „Set values“ (nustatyti reikšmes), kuriame esančioje
skiltyje „Name“ (pavadinimas) pasirinkite „Substance“ (cheminė medžiaga).

Cheminė medžiaga gali būti įtraukta vienu iš dviejų būdų:
i) pasirenkant anksčiau parengtos cheminės medžiagos duomenų rinkinį arba
ii) spustelėjus „+Create a new Substance dataset“ (sukurti naują cheminės medžiagos
duomenų rinkinį).
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Pasirinkus medžiagą iš sąrašo automatiškai užpildoma pavadinimo skiltis įrašant
informaciją, kuri jau buvo pateikta cheminių medžiagų duomenų rinkinyje, taip pat
yra susieta su visa kita į tą duomenų rinkinį įtraukta informacija.

ii)

Norint sukurti cheminių medžiagų duomenų rinkinį, reikia rankiniu būdu įvesti
informaciją apie:

„Reference substance“ (etaloninė cheminė medžiaga): reikia pateikti informaciją apie
etaloninę cheminę medžiagą cheminėms medžiagoms (išskyrus bendrinius sudedamųjų dalių
identifikatorius) – čia taip pat turėsite pasirinkti etaloninę cheminę medžiagą iš turimo sąrašo
(jei yra) arba, jei jos nėra, galite jas atsisiųsti ir importuoti tiesiai į savo darbo aplinką arba
sukurti savo etaloninės cheminės medžiagos dokumentą.
„Legal entity“ (juridinis subjektas): atkreipkite dėmesį, kad juridinis subjektas privalo
sukurti IUCLID duomenų rinkinį, tačiau tai nėra privaloma PCN tikslais ir šios informacijos
tikrinimas neatliekamas. Jūsų juridinio subjekto duomenys yra automatiškai iš anksto užpildyti,
bet gali būti redaguojami, pvz., neapibrėžtam juridiniam subjektui.
„Substance name“ (cheminės medžiagos pavadinimas): cheminės medžiagos
pavadinimas yra laisvos formos teksto laukas ir nėra susijęs su konkrečia kalba. Todėl
pranešėjas savo nuožiūra sprendžia, kokia kalba tinkamiausia vartoti visiems gavėjams.
Pavadinimai kitomis kalbomis gali būti įtraukti į pamatinį medžiagos dokumentą naudojant
sinonimais.
Jei cheminės medžiagos komponento pavadinimas yra daugiau nei vienas, į šį lauką jie
neturėtų būti įtraukti. Rekomenduojama į informacinio medžiagos dokumento laukelį
„Synonyms“ (sinonimai) įtraukti papildomus pavadinimus (žr. 5.3.2 skirsnį).
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5.3.1 Etaloninės cheminės medžiagos atsisiuntimas iš IUCLID
svetainės
„Reference substance“ (etaloninė cheminė medžiaga) naudojama cheminės medžiagos
tapatybei apibrėžti taip, kad prireikus šią apibrėžtį būtų galima pakartotinai naudoti daugiau
nei viename dokumente. Nors rengiant dokumentaciją galite kurti etaloninius cheminės
medžiagos dokumentus, juos taip pat galima atsisiųsti ir importuoti kaip paruoštą rinkinį iš
IUCLID interneto svetainės (https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances).
Atkreipkite dėmesį, kad etaloninių cheminių medžiagų rinkinys, kurį galima atsisiųsti,
nėra palaikomas ir gali būti klaidų ir neatitikimų. Naudotojas privalo patikrinti
pranešime naudojamą informaciją.
IUCLID svetainės puslapyje „Search and download Reference substance“ (ieškoti ir
parsisiųsdinti etaloninę cheminę medžiagą) pradėkite nuo cheminės medžiagos paieškos
naudojant EB arba kitą produkto identifikatorių. Iš rezultatų sąrašo galite atsisiųsti ir išsaugoti
failą kompiuteryje (.i6z formatas) naudodami prasmingesnį pavadinimą.

Norėdami importuoti etaloninę cheminę medžiagą į IUCLID darbinę instanciją, pasirinkite
„Browse“ (naršyti) ir raskite failą, kurį anksčiau išsaugojote, pvz., darbalaukyje.
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Sėkmingai importavus etaloninės cheminės medžiagos failą, jis bus pateiktas etaloninių
cheminių medžiagų sąraše.

5.3.2 Etaloninės cheminės medžiagos kūrimas ir susiejimas
Cheminių medžiagų duomenų rinkinį galima susieti su etalonine chemine medžiaga arba a)
pasirinkti iš etaloninių cheminių medžiagų sąrašo arba b) sukurti naują etaloninę cheminę
medžiagą. Norint sukurti naują, reikia pateikti būtiniausią informaciją:
i)

etaloninės cheminės medžiagos pavadinimą;

ii) etaloninėje cheminėje medžiagoje turi būti nurodytas bent vienas iš šių identifikatorių:
EC numeris, CAS numeris, IUPAC pavadinimas, tarptautinis cheminis
pavadinimas, spalvų indeksas arba INCI pavadinimas. Atkreipkite dėmesį, kad
tarptautinis cheminis pavadinimas turėtų būti nurodytas IUPAC pavadinimo
laukelyje.

Polimerai laikomi cheminėmis medžiagomis ir turi būti identifikuojami taip pat, kaip bet
kuri kita sudedamoji dalis, t. y. turite nurodyti pavadinimą ir identifikavimo numerį, kaip
nurodyta CLP reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. Jei nėra EC, CAS arba IUPAC duomenų,
žinomą pavadinimą galite nurodyti etaloninės cheminės medžiagos dokumento IUPAC
pavadinimo laukelyje.

Sukūrus naują etaloninę cheminę medžiagą, atidaroma atitinkama forma ir galite įvesti
informaciją.

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija
„Inventory number“ (inventoriaus numeris) nėra išsamaus medžiagų sąrašo. Jei
cheminė medžiaga nerandama EC sąraše, turėsite rankiniu būdu įvesti „Reference
substance information“ (etaloninės cheminės medžiagos informaciją) apie tapatybę.

Etaloninės medžiagos „Synonyms“ (sinonimai) laukelis gali būti naudojamas, pvz., siekiant
įtraukti papildomas kalbas arba kitus pavadinimus, pvz., bendrinius pavadinimus.

45

46

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija

5.3.3 Cheminės medžiagos klasifikavimas (ir ženklinimas)
Turi būti įtrauktas naujas medžiagos „Classification and labelling“ (klasifikavimas ir
ženklinimas) dokumentas. Galima sukurti naują dokumentą arba nukopijuoti jį iš esamo
šaltinio.

Naujajame dokumente turi būti nurodyta cheminės medžiagos klasifikacija, pasirenkant ją
iš „Hazard categories and statements“ (pavojingumo kategorijos ir frazės) pasirinkimo sąrašo.
Konkrečios ribinės koncentracijos vertės ir M faktoriai, jei taikoma, taip pat gali būti nurodyti
konkrečiuose laukuose.
Jei jis nepriskiriamas jokiam fiziniam pavojui, pavojui sveikatai ar aplinkai, pasirinkite „Not
classified“ (neklasifikuojama). Šiuo pasirinkimu nustatomi klasifikavimo laukai. Šiame
laukelyje taip pat galima įrašyti visas „Additional hazard classes“ (papildomos pavojingumo
klasės).
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Su cheminės medžiagos sudedamosiomis dalimis susijusi „Labelling“ (ženklinimas)
informacija nėra būtina, tačiau ją galima įtraukti savanoriškai. Atkreipkite dėmesį, kad funkcija
„Calculate“ (apskaičiuoti) naudoja ankstesniame etape įvestą klasifikavimo informaciją
ženklinimo informacijai gauti.
Duomenis teikiantis asmuo turi patikrinti ženklinimo sekcijoje „Calculate“ (skaičiuoti)
nurodytos funkcijos rezultatus. Prireikus informaciją galima redaguoti.
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5.4 Mišinio mišinyje (MiM) sudedamosios dalies pridėjimas
5.4.1 Nustatykite MiM ir nurodykite koncentraciją
Mišinio duomenų rinkinį reikia sukurti kiekvienai MiM sudedamajai daliai, kuri yra įtraukta į
galutinį mišinį ir bus pateiktas rinkai. Jei pranešama apie žinomas MiM chemines medžiagas,
reikia pateikti atskirus medžiagų duomenų rinkinius, kurių kiekvienas turi būti identifikuojamas
pagal jų atitinkamą identifikatorių ir susietas su etalonine chemine medžiaga.

Jei visos cheminės medžiagos mišinio mišinyje sudedamojoje dalyje yra žinomos, apie
jas reikia pranešti atskirai, kaip ir apie visas kitas medžiagas, t. y. jos neturėtų būti
įtrauktos kaip MiM. Šiuo atveju patikrinkite, ar turite dvi iš tų pačių cheminių
medžiagų – jos turės būti sujungtos ir apie jas bus pranešta tik vieną kartą.

Iš (pagrindinio) mišinio sudėties dokumento pirmiausia turite sukurti „+ New item“ (naujas
elementas). Spustelėjus laukelį (nuspalvintą mėlynai) atveriamas laukelis „Set values“
(nustatyti reikšmes), kuriame esančioje skiltyje „Name“ (pavadinimas) pasirinkite „Substance“
(cheminė medžiaga).

MiM galima nurodyti vienu iš dviejų būdų:
i)

pasirenkant anksčiau parengto mišinio duomenų rinkinį iš sąrašo, jei yra, ARBA,
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ii) „+Create“ (sukurti) naują mišinio duomenų rinkinį ir įvesti atitinkamą informaciją.

i)

ii)

Pasirenkant mišinio duomenų rinkinį iš sąrašo, automatiškai užpildomas „Set values“
(nustatyti reikšmes) laukelis su MiM komponento pavadinimu, susietu su jo susijusia
informacija.

Kuriant mišinio duomenų rinkinį, turite rankiniu būdu įvesti informaciją apie mišinio
sudedamąją dalį, įskaitant:
„Mixture name“ (mišinio pavadinimas): mišinio pavadinimas yra laisvos formos teksto
laukas, kuriame turėtų būti nurodytas tiekėjo gautas mišinio pavadinimas.
Jei yra daugiau nei vienas mišinio komponento pavadinimas, į šį lauką jie neturėtų būti
įtraukti. Jie gali būti įtraukti į sekciją „Other identifiers“ (kiti identifikatoriai).
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„Legal entity owner“ (juridinio subjekto savininkas): atkreipkite dėmesį, kad juridinis
subjektas privalo sukurti IUCLID duomenų rinkinį, tačiau „tai nėra privaloma PCN tikslais ir šios
informacijos tikrinimas neatliekamas. Šiuo metu turi būti pasirinktas juridinis subjektas, pvz.,
tai gali būti jūsų juridinis subjektas.

Kai mišinio pavadinimas pateikiamas ir išsaugomas, reikia užpildyti langelį „Set values“
(nustatyti reikšmes):
„Function“ (funkcinė paskirtis): šią funkcinę paskirtį privaloma įtraukti tik tuo atveju, jei
nurodoma GCI (bendrasis komponento identifikatorius) sudedamoji dalis. Tokiais atvejais
reikia rinktis tarp kvepalų arba dažiklių. Bet kuriuo atveju informaciją galima pateikti
savanoriškai.
„Typical concentration / concentration range“ būdinga koncentracija /
koncentracijos intervalas): komponentų koncentraciją galima nurodyti kaip būdingą
koncentraciją (t. y. tikslią koncentraciją) arba koncentracijos intervalą, išreikštą % (w/w) arba
% (v/v). Įrašykite atitinkamą informaciją, jei MiM sudedamoji dalis atitinka 100 % galutinio
mišinio, arba tik galutinio mišinio dalį. Operatoriai (>, <, ≤, ≥) turi būti įtraukti pateikiant
intervalus – atkreipkite dėmesį, kad .ca neleidžiama.

Atkreipkite dėmesį, kad visų koncentracijos komponentų vienetai turėtų būti nurodomi
vienodai.

Pavojingų ir nepavojingų sudedamųjų dalių koncentracijų deklaracija turi atitikti VIII priede
nurodytas leistinas ribines vertes (išskyrus atvejus, kai taikomos konkrečios nuostatos).
Daugiau informacijos apie šiuos intervalus, įskaitant darbo pavyzdžius, galite rasti mūsų
svetainėje (https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/components-of-major-concern).
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Tik tais atvejais, kai sudedamosios dalys atitinka CLP reglamento VIII priede nurodytas
konkrečias sąlygas, reikėtų nurodyti šių sudedamųjų dalių tipus. Daugiau informacijos
žr. 6 skyriuje:
•

Standartinės formulės (SF) komponentas

•

Viena kitą pakeičiančių sudedamųjų dalių grupė (ICG)

•

Bendrinis sudedamosios dalies identifikatorius (GCI)

5.4.2 Informacijos apie MiM pildymo užbaigimas
Šiame skirsnyje aprašomi su MiM susiję dokumentai ir kaip informacija turėtų būti įvedama į
IUCLID, kai MiM sudėtis nėra visiškai žinoma.
Kai į pagrindinį mišinio sudėties dokumentą įtraukiama MiM sudedamoji dalis ir paspaudžiamas
mygtukas „Save“ (išsaugoti), naršymo medyje sukuriamas papildomas informacijos laukų
rinkinys. Šios sekcijos tampa matomos, kai naudojamos rodyklės išplėsti MiM. Norint įvesti
informaciją kiekvienai sekcijai, pirmiausia reikia sukurti „New document“ (naujas dokumentas).
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Atkreipkite dėmesį, kad priklausomai nuo informacijos, kurią naudojate pranešdami apie
mišinius, reikia užpildyti ne visas sekcijas ir laukelius. Patikrinkite VIII priedo gaires
(https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp), kad sužinotumėte, kokią
informaciją apie jūsų mišinį privaloma pateikti, kaip nurodyta CLP reglamento B dalies VIII
priede; 3.2.2.

„MiM identity“ (MiM tapatybė): atkreipkite dėmesį, kad MiM (ir juridinio subjekto)
pavadinimas buvo nurodytas kūrimo proceso metu ankstesniame etape. Informaciją apie MiM
kitus identifikatorius galite pridėti, pvz., jei ji atitinka standartinę formulę arba degalus, kaip
nurodyta VIII priede. Čia nebūtina įtraukti MiM kontaktinių asmenų – žr. toliau aprašytą skirsnį
„MiM supplier“ (MiM tiekėjas).
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„MiM composition“ (MiM sudėtis): čia įrašomos (tik) MiM cheminės medžiagos
sudedamosios dalys. Cheminės medžiagos sudedamoji dalis toliau plečiama, įtraukiant
informaciją apie MiM medžiagos tapatybę (etaloninę cheminę medžiaga) ir klasifikaciją (žr.
4.3.5.3 ir 4.3.5.4 skyrius).

„MiM UFI“: jei įmanoma, į šį laukelį galima įrašyti tiekėjo pateiktą MiM UFI. Skiltyje
„Regulatory programme“ (reguliavimo programa) turi būti įrašytas „CLP unique formula
identifier“ (CLP unikalus formulės identifikatorius) ir ID laukelyje įrašytas UFI.
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„MiM supplier“ (MiM tiekėjas): tiekėjo duomenys gali būti įtraukti pasirenkant iš juridinių
subjektų sąrašo. Jei duomenų nėra sąraše, gali būti sukurtas „+New document“ (naujas
dokumentas) ir pateikta atitinkama informacija apie MiM tiekėją (MiM tiekėjo vardas, pavardė,
e. pašto adresas ir telefono numeris). Atkreipkite dėmesį, kad MiM tiekėjo juridinis subjektas
UUID neprivalomas.
Nurodydami MiM tiekėjo duomenis, užtikrinkite, kad būtų naudojami ES tiekėjo
duomenys. Tai skirta padėti valdžios institucijoms, jei bus imtasi tolesnių su
sudėtimi susijusių tolesnių veiksmų.

(MiM) „Classification (and labelling)“ (klasifikavimas (ir ženklinimas)): MiM
klasifikaciją reikia nurodyti pasirenkant iš „Hazard categories and statements“ (pavojingumo
kategorijos ir frazės) pasirinkimo sąrašo. MiM ženklinimo elementai neprivalomi, tačiau juos
galima įtraukti savanoriškai. Šiam procesui palengvinti gali būti naudojama „Calculate“
(skaičiuoti) funkcija po to, kai duomenis teikiantis asmuo patikrina rezultatus.
„MiM safety data sheet“ (MiM saugos duomenų lapas): bet kuriuo atveju tai nėra
privaloma informacija, tačiau laukelis prieinamas pasirenkamiems įkėlimams keliomis
kalbomis.
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5.4.3 Informacijos apie MiM sudėtį įvedimas
Sukūrus MiM sudėties dokumentą, atsiranda sekcija „Components“ (sudedamosios dalys). Čia
galima pridėti žinomų cheminių medžiagų, kurios yra MiM sudėties dalis. Kiekviena cheminė
medžiaga yra pridedama paspaudus „+New item“ (naujas elementas).

Paspaudus ant sukurto elemento srities (nuspalvinto mėlynai), sekcijoje „Components“
(sudedamosios dalys) atidaromas konkretus MiM medžiagų reikšmių laukelis.

„Name“ (pavadinimas) – atkreipkite dėmesį, kad į laukelį „Name“ (pavadinimas) į MiM
kompoziciją leidžiama įtraukti tik cheminės medžiagos sudedamąsias dalis.
„Function“ (Funkcinė paskirtis) pateikti neprivaloma, tačiau ją galima pateikti savanoriškai.
MiM turi būti nurodyta cheminės medžiagos „Typical concentration“ (būdinga koncentracija)
arba „Concentration range“ (koncentracijos intervalas). Paprastai ši informacija gaunama iš
SDS ir ji netikrinama.
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5.4.4 MiM komponentų cheminės medžiagos tapatybės ir klasifikavimo
informacijos įvedimas
Laukelyje „Set values“ (nustatyti reikšmes) pasirinkus „Name“ (pavadinimas) pradedamas MiM
cheminių medžiagų sudedamųjų dalių identifikavimo procesas. Cheminę medžiagą galima
identifikuoti dviem būdais:
•

pasirinkus esamą duomenų rinkinį arba

•

sukūrus naują duomenų rinkinį.

Bet kuriuo atveju kiekvienas į MiM sudėtį įeinantis cheminės medžiagos komponentas
medžiagos dokumente turi būti susietas su etalonine chemine medžiaga ir pateikta
klasifikacija. Naršymo medyje naudokite > rodykles, kad būtų galima toliau atidaryti MiM
cheminės medžiagos sekciją, kad būtų atskleista medžiagos tapatybė ir klasifikavimo bei
ženklinimo dokumentai.

Pirmiausia reikės sukurti naują klasifikavimo ir ženklinimo dokumentą, kuriame būtų bent
jau nurodyta cheminės medžiagos klasifikacija pagal fizinius pavojus ir pavojus žmonių
sveikatai arba nurodoma „Not classified“ (neklasifikuojama). Ženklinimo informacija nėra
privaloma, tačiau ją galima pateikti savanoriškai.
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5.4.5 Pranešimo apie 100 % MiM parengimas
Tam tikrais atvejais, kai teikėjas neturi pakankamai informacijos apie sudėtį, kaip reikalaujama
VIII priede (ir jis negali jos gauti iš tiekėjo), gali būti priimtina pateikti pranešimą, jei vienas
mišinys mišinyje sudaro 100 % galutinės mišinio sudėties.

Tam vis dar reikalingas išsamus pranešimas, o tai reiškia, kad jūs turite:
1. sukurti naują mišinio duomenų rinkinį ir nurodyti darbo aplinką kaip CLP pranešimą
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui;
2. į pranešimą apie galutinį mišinį įrašote visą reikiamą informaciją:
a. dokumentų antraštės skiltį (pvz., rinkos, kalbos, pranešimo tipą);
b. Informacijos apie gaminį skiltį (pvz., pakuotė, naudojimo būdas, pagrindinė
numatoma paskirtis, prekiniai pavadinimai, spalva, fizinė būklė);
c. UFI ir kitų identifikatorių skiltį (sukurti ir pridėti savo UFI);
d. informacija apie mišinį (pvz., klasifikavimas ir ženklinimas, toksikologinė
informacija, pH).
3. sukurti mišinio sudėties dokumentą ir įvesti visą reikiamą informaciją apie mišinį
mišinyje:
a. pridėti mišinio sudedamąją dalį;
b. nurodyti mišinio pavadinimą ir juridinį subjektą (tai gali būti neapibrėžtas
juridinis subjektas arba net jūsų juridinis subjektas);
c. bus sukurtas laukelis „Set values“ (nustatyti reikšmes), kuriame bus galima
įvesti būdingą koncentraciją. Čia reikėtų nurodyti 100 %;
d. kai išsaugosite šią informaciją, atidarykite MiM sudedamąją dalį kairėje puslapio
pusėje – pamatysite keletą papildomų sekcijų, kurias reikia užpildyti.
4. MiM sudedamųjų dalių sekcijos apima:
a. MiM tapatybę (automatiškai užpildoma 3.b etape);
b. MiM sudėtį, kur galėsite pridėti atskirų cheminių medžiagų sudedamųjų dalių
MiM. Kiekvienai medžiagai reikalingas pavadinimas ir koncentracija;
c. kitame kiekvienos medžiagos žemesniame lygyje reikia:
i. sukurti „New document“ (naujas dokumentas), skirtą cheminės
medžiagos tapatybei ir pateikti nuorodą į etaloninę cheminę medžiagą,
be to,
ii. sukurti klasifikavimo ir ženklinimo „New document“ (naujas dokumentas)
ir nurodyti MiM klasifikaciją.
d. MiM UFI skiltį – čia įrašomas tiekiamo mišinio UFI;
e. MiM tiekėją – čia įrašykite tiekėjo duomenis;
f. klasifikavimą ir ženklinimą – pridėkite MiM klasifikaciją;
g. MiM saugos duomenų lapą – čia galima pridėti saugos duomenų lapus.
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5.5 Produkto tapatybės / informacijos dokumentas
„Product information document“ (produkto informacijos dokumentas) (produkto tapatybės
skirsnyje) pateikiama informacija, kurios reikia norint identifikuoti rinkai pateiktą (-us)
gaminį (-ius), kurio (-ių) sudėtyje yra mišinio. Norėdami sukurti produkto informacijos
dokumentą, pasirinkite „+New document“ (naujas dokumentas) (naršymo medyje).

Jeigu pageidautina atskirti informaciją apie konkrečius produktus, kurių sudėtyje yra
mišinio, pvz., gali būti skirtingi prekiniai pavadinimai, UFI arba skirtingos rinkos sritys,
mišiniui galima sukurti kelis produkto informacijos dokumentus. Taip pat gali būti
naudinga turėti atskirus informacijos apie produktą dokumentus, jei, pvz., pareigų
turėtojas įtraukia papildomą informaciją platintojo klientui.

Gaminio informacijos dokumente yra sekcija „Group submission“ (informacijos apie mišinių
grupę teikimą) (taikoma tik tam konkrečiam teikimo tipui ir įtraukti į 8 skyrių), „Product
identifiers“ (produkto identifikatoriai) (5.5.1 skirsnis) ir „Additional information“ (papildoma
informacija) (5.5.2 skirsnis).
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5.5.1 Produkto identifikatoriai
Produkto identifikatoriai apima prekybinius ir kitus pavadinimus ir unikalų formulės
identifikatorių (UFI). Atskiri elementai pridedami paspaudus „+New item“ (naujas elementas).

„Trade names“ (prekybiniai pavadinimai): čia turi būti įrašomas produkto prekybinis
pavadinimas, nurodytas etiketėje. Į vieną IUCLID dokumentą galima įtraukti kelis prekės
pavadinimus (pavyzdžiui, kai tas pats mišinys pateikiamas rinkai su skirtingais prekybiniais
pavadinimais, tačiau taikoma ta pati informacija apie gaminį). Taip pat jie gali būti atskirai
pateikiami atskiruose produkto informaciniuose dokumentuose.
Jei turite kelis prekybinius pavadinimus, jie turi būti įtraukti kaip atskiri elementai.
Neįtraukite visų prekybinių pavadinimų į vieną įrašo laukelį.

„Other names“ (kiti pavadinimai): į šią sekciją galima įtraukti visus kitus pavadinimus,
kurie gali būti nurodyti etiketėje ir gali būti naudingi mišinio identifikavimui palengvinti.
„Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers“ (unikalūs mišinio
identifikatoriai ir kiti identifikatoriai):
šioje „Regulatory Programme Identifiers“ (reguliavimo programos identifikatoriai) sekcijoje
pridedamas vienas arba keli unikalūs formulės identifikatoriai (UFI). Yra trys „CLP PCN relevant
identifiers“ (CLP PCN svarbūs identifikatoriai), kuriuos, jei reikia, reikia įtraukti:
i.

UFI – 16 ženklų raidinis skaitmeninis kodas, kurio formatas yra apibrėžtas, yra
įtrauktas į šią sekciją. UFI generatorių galima rasti ECHA Apsinuodijimų kontrolės ir
informacijos biuro svetainėje https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator;
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ii.

susijęs PCN numeris. Jei pateikiate naują pranešimą po esminio sudėties pakeitimo,
turite nurodyti su CLP susijusį PCN numerį (daugiau informacijos apie atnaujinimus žr.
11 skyriuje);

iii.

daugiakomponenčio produkto identifikatorius – leidžia nurodyti, kad tam tikri
mišiniai (apie kuriuos pranešta atskirai) priklauso tam pačiam daugiakomponenčiam
produktui (išsamią informaciją žr. 7.2 skirsnyje).

UFI generatoriaus įrankis
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

UFI naudotojo vadovas (galimi vertimai) ir kita pagalba
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator

5.5.2 Papildoma informacija
„Additional information“ (papildoma informacija) apie gaminį apima šiuos laukelius:

5.5.2.1 „Colour“ (spalva)
Galima pasirinkti vieną arba kelias spalvas. Pasirinkus kelias spalvas, pvz., bespalvę ir mėlyną,
reiškia kad produktas pateikiamas rinkai su šiais variantais (pvz., kai skiriasi mišinio sudėtis
spalvotųjų medžiagų, kurios identifikuojamos tuo pačiu bendruoju komponento
identifikatoriumi (GCI), žr. 6.1 skirsnį).
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5.5.2.2 „Physical state“ (agregatinė būsena)
Turi būti pasirenkama produkto (t. y. dujinė/skystoji/kietoji) agregatinė būsena 20 °C 101 hPa
temperatūroje. Neprivaloma informacija apie formą ir intensyvumą gali būti įtraukta iš turimo
parinkčių sąrašo (pvz., kietas: dribsniai; skaidrus).

Atkreipkite dėmesį, kad pasirenkant agregatinę būseną įjungiamos arba išjungiamos
tam tikros „Forms“ (formos).

5.5.2.3 „Packaging“ (pakuotė)
Jei mišinys tiekiamas skirtingų tipų ir dydžių pakuotėse, turi būti pateikta informacija apie
visus rinkai pateiktus atitinkamus tipus ir dydžius (negalima nustatyti intervalų). Be to, galite
nurodyti, ar produktas nėra supakuotas žymimajame langelyje.

Viename pakuotės elemente galima nurodyti kelis pakuočių dydžius.
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Tačiau, jei naudojama daugiau nei vieno tipo pakuotė, reikalingi skirtingi pakavimo elementai.

Atkreipkite dėmesį, kad mišiniams, skirtiems naudoti tik pramoninėse teritorijose,
kuriems gali būti taikomas „Limited submission“ (ribotas pateikimas), neprivaloma
nurodyti pakuotės.

Gali būti pridedami bet kokie su pakuote susiję dokumentai, pvz., etiketės pavyzdys. Priimami
failai apima, bet neapsiriboja pdf, word, jpeg formatais.

5.5.2.4 „Product

use

category

information“

(produkto

naudojimo

kategorijos

informacija)

i.

„Use type“ (naudojimo tipas): pasirinktas (-i) naudojimo tipas (-ai) turėtų atspindėti
tiek rinkai pateiktą mišinį, tiek kitus mišinius, jei jie įtraukiami naudoti toliau tiekimo
grandinėje. Pavyzdžiui, mišinio, tiekiamo naudoti pramonės objektuose, naudojimo
tipas taip pat turės atitikti kitus naudojimo tipus, jei jis naudojamas kaip mišinys, iš
kurio toliau gaminami profesionalams ar vartotojams skirti produktai.
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„Main intended use“ (pagrindinė numatyta paskirtis): kiekvienai produkto
informacijos dokumentui reikalinga viena pagrindinė numatytos paskirties kategorija.
Išvardytos kategorijos yra tos, kurias galima rasti Europos produktų kategorizavimo
sistemoje (EuPCS). Slinkite per sąrašą arba naudokitės paieškos funkcija.

Atkreipkite dėmesį, jei produktas gali atitikti kelias kategorijas ir yra autorizuojamas
pagal Biocidinių produktų reglamentą (BPR) arba Augalų apsaugos produktų reglamentą
(PPPR), būtina pasirinkti produkto kategoriją kaip „Main intended use“ (pagrindinė
numatyta paskirtis), kuri atspindi numatomą paskirtį kaip biocidinio arba augalų
apsaugos produkto.

iii.

„Secondary uses“ (antrinės paskirtys): tai neprivaloma informacija, kurią galima
pateikti apie produktus, atitinkančius kelias pagrindines numatytos paskirties
kategorijas.

EuPCS praktinis vadovas ir pagalbinė medžiaga visomis ES kalbomis:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system
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5.5.2.5 „Country (Market placement)“ (šalis (rinkos vieta))
Produkto informaciniame (-iuose) dokumente (-uose) pateikti išsamūs rinkos sričių sąrašai turi
sutapti su išsamiu sąrašu, nurodytu dokumentacijos projekto antraštėje. Jei yra keli gaminio
informacijos dokumentai, kiekviena dokumentų rinkinio projekto antraštėje nurodyta šalis turi
būti bent kartą pasirinkta „Active market“ (aktyvioji rinka) arba „Ceased market“ (sustabdyta
rinkos veikla) sąrašuose.

i.

„Active market (country)“ (aktyvioji rinka (šalis)): ankstesniame rengimo etape
visos atitinkamos rinkos sritys buvo nurodytos viso pranešimo dokumentų rinkinio
projekto antraštėje. Šios rinkos sritys turi būti atitinkamai nurodytos produkto
informacijos dokumente. Jei tas pats produktas pateikiamas skirtingose rinkos srityse,
tame pačiame produkto apraše galima pasirinkti visas atitinkamas šalis. Taip pat galima
sukurti keletą produkto informacijos dokumentų ir priskirti atitinkamas šalis.

ii.

„Ceased market (country)“ (sustabdyta rinkos veikla (šalis)): atnaujindamas
informaciją duomenis teikiantis asmuo gali nurodyti, ar produkto pateikimas konkrečiai
rinkos sričiai buvo nutrauktas. Šiame sąraše gali būti pasirinkta (-os) atitinkama (-os)
šalis (-ys). Tuo pat metu tos pačios šalys turi būti išbrauktos iš to paties produkto
informacijos dokumento „Active market“ (aktyvioji rinka) sąrašo.

Produkto pašalinimas iš rinkos yra IT priemonių funkcionalumas, įtrauktas į PCN
formatą. Informacija apie iš rinkos pašalintą produktą gali būti įtraukta į atnaujintą
dokumentų rinkinį ir negali būti painiojama su sprendimu panaikinti pateiktus
dokumentus!
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5.6 (Galutinio) mišinio klasifikavimas ir ženklinimas
Šiame skirsnyje turi būti nurodytos visos teisingos ir svarbios „Hazard categories and
statements“ (pavojingumo kategorijos ir frazės) iš anksto nustatyto esamų verčių sąrašo
(pagal CLP reglamento kriterijus).
Pateikiant standartinę paraišką mišiniui gali būti tik vienas klasifikavimo ir ženklinimo
dokumentas. Įvedus kelis šio pateikimo tipo klasifikavimo ir ženklinimo dokumentus,
patvirtinimo taisyklė bus klaidinga.

5.6.1 Informacija apie klasifikaciją
„Not classified“ (neklasifikuojama): jei jūsų mišinys nepriskiriamas jokiam fiziniam
pavojui, pavojui sveikatai ar aplinkai, pasirinkite „Not classified“ (neklasifikuojama). Šiuo
pasirinkimu nustatomi klasifikavimo laukai.

„Physical and health hazards“ (fizinius pavojus ir pavojus sveikatai): pasirinkite visas
pavojingumo kategorijas ir frazes pagal kiekvieną pavojingumo klasę, kuriai priskiriamas jūsų
mišinys, pasirinkdami iš pasirinkimų sąrašo. Galima ieškoti išankstinio teksto.

„Environmental hazards“ (pavojai aplinkai): jei jūsų mišinys klasifikuojamas pagal fizinius
pavojus ar pavojų žmonių sveikatai, nebūtina nurodyti jokių pavojų aplinkai, nors jie gali būti
įtraukti dėl išsamumo. Jei jūsų mišinys klasifikuojamas tik pagal pavojus aplinkai ir jūs
savanoriškai pranešate, turėsite atitinkamai nurodyti klasifikaciją.
„Additional hazard classes“ (papildomos pavojingumo klasės): laisvos formos teksto
laukeliuose galima įrašyti papildomas pavojingumo klases ir frazes visomis atitinkamomis
kalbomis.
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5.6.2 Ženklinimo informacija
kaip ir medžiagos ir mišinio mišinyje duomenų rinkiniai, ženklinimo elementai (privalomi
galutiniam mišiniui) gali būti automatiškai užpildyti naudojant skaičiavimo mygtuką. Duomenis
teikiantis asmuo turėtų patikrinti ir galbūt pataisyti arba papildyti sugeneruotą informaciją.
Ženklinimo dokumente yra šie laukeliai:
„Signal word“ (signalinis žodis): išskleidžiamajame sąraše nėra pavojaus, įspėjimo ar
signalinio žodžio.

„Hazard pictogram“ (pavojaus piktograma): pagal CLP reglamentą galima pasirinkti kelias
pavojaus piktogramas.

„Hazard and Precautionary statements“ (pavojingumo ir atsargumo frazės): šiame
skirsnyje turi būti nurodytos visos teisingos ir svarbios (ženklinimo) pavojingumo ir atsargumo
frazės iš iš anksto nustatyto esamų verčių sąrašo (pagal CLP reglamento kriterijus).
Kai kurioms frazėms pateikiami laisvos formos teksto laukeliai, kuriuose galite pateikti
papildomą teksto informaciją. Šią informaciją galima pateikti visomis atitinkamomis
kalbomis, kuriomis mišinys bus pateiktas rinkai.
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„Additional labelling requirements“ (papildomi ženklinimo reikalavimai): šiame
skirsnyje pateikiama papildoma informacija apie pavojų, t. y. EUH frazės.
Kai kurie mišiniai klasifikuojami tik EUH208, o tai taikoma mišiniams, kurie nepriskiriami
jautrinančioms medžiagoms, tačiau juose yra bent viena jautrinanti medžiaga. VIII priedo
gairėse teigiama, kad apie šiuos mišinius turi būti pranešama tik savanoriškai.

„Notes“ (pastabos): šiame skirsnyje pateikiamas pasirinkimo sąrašas, iš kurio galite
pasirinkti papildomas pakategores GHS klasifikacijai.
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5.7 Mišinio saugos duomenų lapai ir toksikologinė informacija
Sukurkite naują dokumentą toksikologinei informacijai arba nukopijuokite iš esamos, jei
įmanoma ir aktualu. Visais atvejais šiame skirsnyje turi būti pateikta informacija apie mišinio
ar jo sudedamųjų dalių toksikologinį poveikį, kaip reikalaujama mišinio saugos duomenų lapo
11 skirsnyje.
„Toxicological information (section 11 of SDS)“ (toksikologinė informacija (SDS 11
skirsnis)): standartinio pateikimo pranešime leidžiamas tik vienas toksikologinės informacijos
dokumentas. Tačiau, jei informacija teikiama kelioms rinkoms / kalboms, ši informacija turi
būti pateikta kiekvienai pasirinktai kalbai, nurodytai dokumento projekto antraštėje.
Turite užtikrinti, kad čia įrašyta informacija būtų atskira informacija ir joje nebūtų,
pavyzdžiui, kryžminių nuorodų į kitus SDL skirsnius.

„Safety data sheets of mixture / product“ (mišinio / produkto saugos duomenų
lapai): mišinio saugos duomenų lapo (SDS) pritvirtinimas nėra privalomas ir neatleidžia
pareigų turėtojo nuo informacijos pateikimo reikiamu formatu. Galimi keli SDS priedai, taip pat
gali būti įtraukta informacija apie šalį ir kalbą.
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5.8 Papildoma informacija
Skirsnyje „Papildoma informacija“ pateikiama informacija apie pH. Norėdami pateikti šią
informaciją, galite sukurti naują pH dokumentą arba prireikus naudoti funkciją „Copy data
from...“ (kopijuoti duomenis iš).
Informaciją apie pH galima pateikti dviem būdais:
i)

„pH not available“ (pH neprieinamas): jei pH nustatyti negalima, turite
pažymėti pH langelį netaikoma. Neturėtumėte nurodyti nei pH vertės, nei tirpalo
koncentracijos. Šiuo atveju turi būti pateiktas pagrindimas, kodėl vertė
nepateikiama.

ii)

Nurodykite „pH value“ (pH vertė): norėdami nurodyti pH vertę, galite pateikti
tikslią vertę arba intervalą:

•

norint nurodyti tikslią pH vertę, reikia pateikti tik vieną skaitinį įrašą;

•

norėdami pateikti intervalą, turite naudoti atitinkamus operatorius, pvz., <,>.
Operatorius ca. nepriimamas, kad praneštų apie pH pranešimus apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurui.
Kai pH =< 3 arba >= 10, pageidautinas didžiausias intervalo plotis yra 1 vienetas.
Kai pH 3 < arba < 10, pageidautinas didžiausias intervalo plotis yra 3 vienetai.
Viršijus šias ribas, bus pradėta taikyti kokybės taisyklė, kuri pateikiama patvirtinimo
ataskaitoje ir siunčiama kartu su pranešimu valstybei narei (t. y. dėl to bus pateiktas
įspėjimas, žr. 5.1.1 skirsnį).

•

„Solution concentration“ (tirpalo koncentracija): šis laukelis yra privalomas, kai
pateikiama pH vertė.
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6. Mišinio sudėtis. Konkretūs atvejai
Šiame skyriuje aptariamas mišinio sudėties dokumentas konkrečiomis aplinkybėmis
•

Nurodomas bendrinis sudedamosios dalies identifikatorius (GCI)

•

Nurodoma standartinė formulė (SF)

•

Nurodomas tarpusavyje pakeičiamos sudedamosios dalies identifikatorius (ICG)

6.1 Nurodomas bendrinis sudedamosios dalies identifikatorius (GCI)
Bendrasis komponento identifikatorius gali būti naudojamas toms sudedamosioms dalims,
naudojamoms tik kvepalams ar spalvai pridėti, identifikuoti ir tik tuo atveju, jei jos
nepriskiriamos jokiam pavojui sveikatai. Šiame dokumente jie vadinami „GCI
components“ (GCI komponentai).
Tos pačios rūšies GCI, t. y. „kvepalai“ arba „dažikliai“, gali būti naudojami vienai ar kelioms
sudedamosioms dalims identifikuoti. Tačiau tam tikro GCI koncentracija iš viso negali viršyti
5 % kvepalų sumos ir 25 % dažiklių sumos.

Atkreipkite dėmesį, kad klasifikavimo ir ženklinimo dokumentas yra privalomas GCI
sudedamosioms dalims.
Jei yra daug sudedamųjų dalių, kurios turi būti identifikuojamos su tuo pačiu GCI ir
kurios yra vienodai klasifikuojamos pagal fizinius pavojus / pavojus aplinkai, jie gali būti
priskiriami vienai GCI sudedamajai daliai.
Arba tas pats GCI gali būti naudojamas daugiau kaip vieną kartą tos pačios sudėties, jei
neviršijama 5 % arba 25 % didžiausia ribinė koncentracija.

GCI sudedamosios dalys gali būti cheminės medžiagos arba mišinys mišinyje. Bet kuriuo
atveju turi būti nurodytas GCI sudedamosios dalies „name“ (pavadinimas) ir „function“
(funkcinė paskirtis) (t. y. kvepalai arba dažiklis), nurodyta koncentracija ir pažymėtas GCI
žymimasis langelis.
Norėdami pridėti GCI suderamąją dalį iš mišinio sudėties dokumento, pasirinkite „+ New item“
(naujas elementas) ir pasirodys laukelis „Set values“ (nustatyti reikšmes).
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Laukelyje „Name“ (pavadinimas) pasirinkite „Substance“ (cheminė medžiaga) arba
„Mixture/Product“ (mišinys / produktas), kad atidarytumėte atitinkamą sąrašo puslapį. Galite
pasirinkti turimą duomenų rinkinį iš sąrašo, jei jis jau buvo parengtas anksčiau, arba galite
„+Create“ (sukurti) naują.

Norėdami sukurti naują, nurodykite sudedamosios dalies pavadinimą (pvz., „Perfume“
(kvepalai) arba „Colouring agent“ (dažiklis)) ir nurodykite „Legal Entity“ (juridinis subjektas).
Atkreipkite dėmesį, kad juridinis subjektas privalo sukurti IUCLID duomenų rinkinį, tačiau
„tai nėra privaloma PCN tikslais ir šios informacijos tikrinimas neatliekamas. Šiuo metu
turi būti pasirinktas juridinis subjektas, pvz., tai gali būti jūsų juridinis subjektas.

GCI cheminės medžiagos sudedamosioms dalims nereikia nurodyti informacijos apie etaloninę
cheminę medžiagą

Užpildykite laukelį „Set values“ (nustatyti vertes), nurodydami išsamią informaciją apie
„Function“ (funkcinė paskirtis), „Concentration“ (koncentracija) ir pažymėkite žymimąjį langelį
„GCI“. Jei GCI sudedamoji dalis apima kelis kvepalus arba dažiklius, turi būti nurodyta jų
bendra koncentracija.
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Jei GCI sudedamoji dalis pridėta kaip mišinys, standartiniai mišinio identifikavimo reikalavimai
netaikomi (t. y. nereikia pateikti UFI, sudėties ir tiekėjų duomenų).
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6.2 Nurodoma standartinė formulė (SF)
Buvo parengtos standartinės formulės, skirtos cementui, gipsui, betono mišiniui ir yra
išvardytos VIII priedo D dalyje. Šiuo metu reglamente yra 23 standartinės formulės, kurių
kiekviena nurodo komponentus ir jų koncentracijos intervalus. Mišiniams, kurie atitinka tam
tikrą standartinę formulę, taikomi ne tokie griežti sudėties reikalavimai, o pateikimas gali iš
dalies nukrypti nuo standartinių reikalavimų.
Galite parengti konkrečius standartinės formulės duomenų rinkinius (sudėtinę informaciją),
atsisiųsdami paruoštus duomenų rinkinius iš apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro
svetainės arba paruošdami savo.
Į mišinį gali būti įtraukta standartinė formulė kaip:
i.

viena, kuri sudaro 100 % galutinio mišinio (šiuo atveju visas mišinys atitinka
standartinę formulę ir tai gali būti naudojama pateikiant informaciją; mišinyje nėra
jokių papildomų sudedamųjų dalių), arba

ii.

viena, kuri sudaro tik galutinio mišinio dalį, nes jos sudėtyje yra kitų sudedamųjų dalių,
be nurodytųjų standartinėje formulėje.

Galima nurodyti standartinės formulės komponentus:
i.

(pagrindiniame) mišinio sudėties dokumente kiekvienas atskiras komponentas
pažymėtas kaip „Standard formula (SF) component“ (standartinės formulės (SF)
komponentas);

ii.

MiM sudėties dokumente (pažymėta „Standard formula (SF) component“ (standartinės
formulės (SF) komponentas)); šiuo atveju standartinė formulė įtraukiama į galutinę
sudėtį kaip MiM.
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Atkreipkite dėmesį, kad tai informaciją teikiančio asmens pareiga pateikti kuo daugiau
išsamios informacijos. Todėl, jei galima nustatyti tikslesnius koncentracijos intervalus,
nei nurodytieji VIII priedo D dalies standartinėje formulėje (pvz., jei yra SDS), tai turėtų
būti padaryta. Komponentai vis dar gali būti pažymėti kaip SF sudedamosios dalys, kad
būtų galima netaikyti įprastų koncentracijos intervalų tikrinimo taisyklių.

6.2.1 Atsisiunčiami paruošti standartinės formulės duomenų rinkiniai
Kiekvienos standartinės formulės (SF) sudėtis (sudedamųjų dalių tapatumas ir koncentracija)
yra nurodyta VIII priedo D dalyje. Pavyzdžiui:

Kad būtų lengviau, SF duomenų rinkiniai buvo parengti iš anksto ir yra prieinami atsisiųsti ir
naudoti jūsų IUCLID atveju. Atkreipkite dėmesį, kad į duomenų rinkinį įtraukta tik sudėties
informacija (pavadinimas ir skaitiniai identifikatoriai bei koncentracija, kaip apibrėžta
teisiniame tekste). Todėl šiuos duomenų rinkinius turėsite papildyti kita informacija, pvz.,
klasifikacija. Žinoma, jei pageidaujama, taip pat galima parengti savo SF duomenų rinkinius.

Nurodymai, kaip importuoti ir keisti duomenų rinkinio juridinį subjektą, pateikiami
adresu https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notification-format.
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6.2.2 Informacijos įvedimas, kai galutinis mišinys atitinka 100 %
standartinę formulę
Galutinis mišinys visiškai atitinka standartinę formulę (SF), kai nėra jokių kitų komponentų,
išskyrus tuos, kurie išvardyti pačioje standartinėje formulėje. Šiuo atveju SF pavadinimas ir
aprašymas (kaip VIII priedo D dalyje) be mišinio pavadinimo turėtų būti įrašyti skilties
„Mixture identity and legal submitter“ (mišinio tapatybė ir įpareigotas duomenis teikiantis
subjektas) laukelyje „Other identifiers“ (kiti identifikatoriai).
„Standard formula (SF)“ (standartinė formulė (SF)) turėtų būti pasirinkta iš „Name type“
(pavadinimo tipas) laukelio, kuris aktyvuoja išskleidžiamąjį sąrašą laukelyje „Name“
(pavadinimas). Tai apima leistinus SF pavadinimus iš VIII priedo D dalies.

Jei norite nurodyti SF cheminės medžiagos komponentą (pagrindiniame) mišinio sudėties
dokumente, pridėkite „+New item“ (naujas elementas), į kurį įtraukiamas cheminės medžiagos
komponentas.

Apie kiekvieną cheminės medžiagos komponentą turi būti pranešama (pavadinimas ir
koncentracija) pagal VIII priedo D dalyje nurodytą atitinkamą standartinę sudėtį ir jis turi būti
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susietas su etalonine chemine medžiaga. Galiausiai kiekvienas komponentas pažymėtas kaip
„Standard formula (SF) component“ (standartinės formulės (SF) komponentas).

Atkreipkite dėmesį, kad VIII priedo D dalyje nurodytuose SF gali būti sudedamųjų dalių grupių,
turinčių tą patį koncentracijos intervalą.

Šiais ypatingais atvejais mišinio sudedamoji dalis (t. y. MiM) turi būti sukurta ir įtraukta į
galutinį mišinio sudėties dokumentą. Įrašykite mišinio komponento pavadinimą, nurodydami
sugrupuotų sudedamųjų dalių pavadinimus (pvz., „Flue dust/inorganic natural mineral
material“ (dulkės/neorganinė natūrali mineralinė medžiaga)). Taip pat reikia identifikuoti
atskiras mišinio komponento medžiagas (pvz., dulkes ir neorganines natūralias mineralines
medžiagas), tačiau kaip „Standard formula (SF) component“ (standartinės formulės (SF)
komponentas) turi būti pažymėta tik mišinio sudedamoji dalis.
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77

6.2.3 Informacijos įvedimas, kai mišinio dalis atitinka standartinę
formulę
Kai galutinėje mišinio sudėtyje yra papildomų sudedamųjų dalių, be VIII priedo D dalyje
pateiktos standartinės formulės (SF), jos turės būti įtrauktos pagal standartines informacijos
teikimo taisykles. Papildomi komponentai, kurie nepriklauso standartinei formulei, neturi būti
žymimi kaip standartinės formulės (SF) komponentas.
Šiuo atveju visas mišinys neatitinka jokios standartinės formulės. Todėl atitinkamos SF
pavadinimas ir aprašymas turėtų būti nurodomas kiekvienam atskiram komponentui (cheminei
medžiagai arba mišiniui), kuris yra SF dalis, o ne pagrindiniam mišiniui.
Skiltyje „Other substance identifiers“ (kitų cheminių medžiagų identifikatoriai) pasirinkite
„+New item“ (naujas elementas). Atsidaro reikšmių laukelis, kuris leidžia pasirinkti „Standard
formula (SF)“ (standartinė formulė (SF)) laukelyje „Name type“ (pavadinimo tipas) ir tada
specifinę standartinę formulę „Name“ (pavadinimas) laukelyje.

Taip pat galima įtraukti visą SF kaip mišinio komponentą, t. y. MiM. Norėdami tai padaryti iš
pagrindinės mišinio sudėties, pasirinkite „+New item“ (naujas elementas) ir spustelėkite
atitinkamą lauką (nuspalvintą mėlynai), kad atidarytumėte ir pasirinkite „Mixture/Product“
(mišinys / produktas).
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Pridėjus MiM komponentą ir pasirinkus juridinį subjektą, „Other identifiers“ (kiti identifikatoriai)
laukelyje pasirinkite „+New item“ (naujas elementas), kad pasirinktumėte tinkamą SF
pavadinimą.

Atkreipkite dėmesį, kad juridinis subjektas privalo sukurti IUCLID duomenų rinkinį,
tačiau tai nėra privaloma PCN tikslais ir šios informacijos tikrinimas neatliekamas. Šiuo
metu turi būti pasirinktas juridinis subjektas, pvz., tai gali būti jūsų juridinis subjektas.

Įrašykite MiM koncentraciją galutiniame mišinyje ir pažymėkite žymimajame langelį „Standard
Formula (SF) component“ (standartinės formulės (SF) komponentas).

Dabar, kai standartinė formulė buvo pridėta kaip MiM, atskiros standartinės formulės
sudedamosios dalys turi būti nurodytos standartinės formulės (t. y. MiM) sudėties skirsnyje
(pirmiausia sukurkite „New document“ (naujas dokumentas)), kurį galima rasti naršymo
medyje puslapio kairėje pusėje.
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Standartinės formulės MiM sudėties dokumentas yra tas, kuriame identifikuojamas kiekvienas
atskiras komponentas. Paspaudus mygtuką „+New item“ (naujas elementas), sukuriamas
komponento įrašas (per laukelį „Set values“ (nustatyti vertes)).

Kiekvienos sudedamosios dalies tapatybė ir koncentracija turi būti nurodoma pagal CLP
VIII priedo D dalyje nurodytas vertes.
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6.3 Nurodoma tarpusavyje pakeičiamos sudedamosios dalies grupė
(ICG)
„Interchangeable component group (ICG)“ (tarpusavyje pakeičiamos sudedamosios dalies
grupė) sudaro keli komponentai, kurie pagal tam tikrus kriterijus yra panašūs vienas į kitą, kai
kiekvieną komponentą galima pakaitomis naudoti mišinyje nekeičiant to mišinio bendros
klasifikacijos, pavojaus ar ekstremalios sveikatai situacijos.
Numatoma naudoti ICG, kai neįmanoma žinoti tikslios tam tikrų sudedamųjų dalių
koncentracijos kiekvienu momentu, jei jos naudojamos tarpusavyje. Daugiau informacijos apie
kriterijus, kuriuos turi atitikti sudedamosios dalys, kad apie jas būtų pranešta kaip ICG dalį,
pateikiama VIII priedo gairėse.

Visi informacijos reikalavimai pagal teisinį tekstą pateikiami VIII priedo
gairėse (pateikiami vertimai)
https://echa.europa.eu/lt/guidance-documents/guidance-on-clp

ICG sudedamosios dalys vadinamos tarpusavyje pakeičiamomis sudedamosiomis dalimis.
Rengiant pranešimą apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui, pirmiausia sukuriama grupė
„Mixture/product“ (mišinio / produkto) (t. y. MiM) komponento, o po to į jį įdedami ir
papildomai identifikuojami tarpusavyje pakeičiami komponentai (medžiagos arba MiM).

6.3.1 1 žingsnis. Grupės nurodymas
Mišinio sudėties dokumente nurodomos visos sudedamosios dalys, t. y. medžiagos arba MiM, ir
ICG, pasirinkus „+New item“ (naujas elementas).

Sukuriamas mišinio komponentas, skirtas ICG (t. y. MiM), o grupės pavadinimas įrašomas
laukelyje „Name“ (pavadinimas), kuris atitinka sugrupuotų sudedamųjų dalių techninę (-es)
funkciją (-as). Būtina pasirinkti juridinį subjektą (jis gali būti neapibrėžtas).
Nurodoma ICG komponento (o ne atskirų sugrupuotų komponentų) koncentracija galutiniame
mišinyje ir pažymėtas ICG žymimasis langelis.
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Išsamesnis ICG aprašymas gali būti pateiktas visomis atitinkamomis kalbomis, skiltyje „Other
identifiers“ (kiti identifikatoriai) pridedant „+New item“ (naujas elementas) ir pasirinkus
pavadinimo tipą „Interchangeable Component Group (ICG)“ (viena kitą pakeičiančių
sudedamųjų dalių grupė). Informacija turi būti įtraukta į laukelį „Remarks“ (pastabos)
įvairiomis kalbomis.

Sugrupuotų sudedamųjų dalių pavadinimas turėtų būti prasmingas ir nurodantis jame
esančias sudedamąsias dalis, kad dispečeris galėtų lengvai nustatyti, kokios
sudedamosios dalys gali būti galutiniame mišinyje.

Juridinis subjektas privalo sukurti IUCLID duomenų rinkinį, tačiau „tai nėra privaloma
PCN tikslais ir šios informacijos tikrinimas neatliekamas. Šiuo metu turi būti pasirinktas
juridinis subjektas, pvz., tai gali būti jūsų juridinis subjektas.

6.3.2 2 žingsnis. Informacijos apie komponentus nurodymas
Sukūrus ICG mišinio sudėties dokumente, naršymo medyje bus matomi atitinkami ICG
dokumentai. Po to į dokumentą „ICG composition“ (ICG sudėtis) galima įtraukti tarpusavyje
pakeičiamas sudedamąsias dalis. Tarpusavyje pakeičiamos sudedamosios dalys turi būti
identifikuojamos pagal standartines taisykles, taikomas cheminėms medžiagoms arba MiM.
Kiekvienas į ICG įtrauktas MiM komponentas turi būti identifikuojamas pagal:
i) jo pavadinimą ir visą sudėtį (jei yra); arba
ii) jo pavadinimą ir UFI (jei yra); arba
iii) jo pavadinimą, sudėtis iš SDS ir tiekėjo duomenys.
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Kiekviena į ICG įtraukta cheminė medžiaga turi būti identifikuojama kaip bet kuri kita cheminė
medžiaga ir susieta su etalonine chemine medžiaga.

Į ICG įtrauktiems komponentams nereikia pateikti informacijos apie koncentraciją.

Informacija apie klasifikaciją gali būti pateikta dėl visos ICG, ypač kai visų sudedamųjų dalių
sudėtis yra visiškai vienoda. Esant nedideliems skirtumams (galimi subkategorijos lygmeniu),
reikėtų nurodyti kiekvienos sudedamosios dalies klasifikaciją atskirai. Tokiu atveju ICG
klasifikacija neturėtų būti nurodoma.
Galima pateikti informaciją apie viso ICG pH ir toksikologines savybes (t. y. susijusias su
visomis į ICG įtrauktomis sudedamosiomis dalimis), tačiau tai nėra teisiškai privaloma.
Informacija apie koncentraciją turi būti pateikta apie visą ICG, o ne apie atskiras
sudedamąsias dalis, sugrupuotas ICG. Jei yra žinoma tarpusavyje pakeičiamų sudedamųjų
dalių koncentracija, apie jas neturėtų būti pranešama kaip apie ICG dalį.
MIM, pažymėtas kaip ICG, negali turėti komponento, kuris papildomai pažymėtas kaip:
•
•

•

standartinė formulė;
bendrinis sudedamosios dalies identifikatorius;
tarpusavyje pakeičiančių sudedamųjų dalių grupė.
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6.4 Pranešimas apie degalų mišinius
Kaip ir mišiniai, atitinkantys standartinę formulę (SF), tam tikri degalai (t. y. išvardyti VIII
priedo 3 lentelėje) taip pat gali nukrypti nuo standartinių informacijos reikalavimų. Leidžiamų
naudoti degalų sudėtis gali būti nurodoma pagal saugos duomenų lapą (ir, be to, visą kitą
turimą informaciją apie sudėtį).

6.4.1 1 žingsnis. Nustatykite degalus
Sekcijoje „Other identifiers“ (kiti identifikatoriai) identifikuokite degalus pagrindinio mišinio
lygiu, laukelyje „Name type“ (pavadinimo tipas) pasirinkdami „Fuels“ (degalai) ir iš
pasirenkamojo sąrašo pasirinkdami atitinkamą degalų pavadinimą.

6.4.2 2 žingsnis. pridėkite degalų komponentus
(Pagrindiniame) mišinio sudėties dokumente įrašykite kiekvieną komponentą, sukurdami naują
elementą ir pateikdami informaciją apie komponentą, pasirinkdami komponento tipą
(medžiagą arba mišinį) pavadinimo laukelyje.
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6.4.3 3 žingsnis. Nustatykite komponentus
Visos cheminės medžiagos, apie kurias pranešta, turi būti pavadintos ir susietos su pateiktu
etaloninės cheminės medžiagos dokumentu ir informacija apie klasifikaciją.

6.4.4 4 žingsnis. Užbaikite pildyti informacija apie sudėtį
Užpildykite „Set values“ (nustatyti vertes) langelį, pateikdami kiekvieno komponento sudėties
duomenis ir pažymėkite žymimąjį langelį „Standard Formula (SF) component“ (standartinės
formulės (SF) komponentas). Likusios pranešimo dalys turi būti užpildytos.

Sudedamosios dalys turi būti pažymėtos kaip „Standard Formula (SF) component“
(standartinės formulės (SF) komponentas), kad būtų galima netaikyti įprastų
koncentracijos intervalų tikrinimo taisyklių.
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7. Kiti su specialiais mišiniais susiję aspektai
Šis skyrius apima:
•

daugiakomponenčius produktus;

•

Mišinio / gaminio kombinacija

7.1 Daugiakomponenčių produktų nurodymas
Daugiakomponenčiai produktai – tai produktai, kurių sudėtyje yra atskirų mišinių (pvz.,
reagentų, tyrimų rinkinių, indų plovimo tablečių ir t. t.), o apie kiekvieną mišinį reikia pranešti
atskirai, nurodant jo unikalų formulės identifikatorių (UFI).
„UFI and other identifiers“ (UFI ir kiti identifikatoriai) skiltyje galima nurodyti, kad tam tikri
mišiniai (apie kuriuos pranešta atskirai) priklauso tam pačiam (kelių komponentų) produktui,
nurodant PCN daugiakomponenčio produkto identifikatorių.
PCN daugiakomponenčio identifikatorius:
•

gali būti naudojamas visuose pranešimuose, susijusiuose su tuo pačiu
daugiakomponenčiu produktu;

•

nėra tikrinamas pagal patvirtinimo taisykles;

•

gali būti naudojamas kaip aktualus pranešėjas, pvz., esamas identifikatorius (pvz., kito
mišinio UFI, daugiakomponenčio produkto prekybinis pavadinimas); arba naujas
identifikatorius (pvz., universalus unikalus identifikatorius (UUID)).

Jei jūsų mišinys / produktas yra susijęs su daugiakomponenčiu produktu, visa svarbi
informacija (pvz., apie naudojant sukurtą mišinį) taip pat turėtų būti įtraukta į
toksikologinės informacijos lauką. Šiuo atveju turi būti aišku, kokia informacija yra
susijusi su mišiniu, o kuri su daugiakomponenčiu produktu.
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7.2 Sudėtinio mišinio / gaminio nurodymas
Kai kurie mišiniai pateikiami rinkai kartu su gaminiais ir gali būti reikalaujama apie juos
pranešti. Pavyzdžiui, valymo servetėlė yra mišinio ir gaminio (veikiančio kaip nešiklio) derinio
pavyzdys.

Įvertinkite savo objektą taikant kriterijus, išsamiai aprašytus rekomendacijos dėl
gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų 2
skyriuje.

Sudėtinio mišinio / gaminio nurodymas nėra numatytas PCN formate. Tačiau ši informacija
gali būti įtraukta į su pakuote susijusius dokumentus, pvz., pridedant paveikslėlį.

Rekomendacijos dėl gaminiuose esančioms medžiagoms taikomų
reikalavimų
https://echa.europa.eu/lt/guidance-documents/guidance-on-reach.
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8. Informacijos apie mišinių grupę teikimas (mišiniams,
kurie skiriasi tik kvepalų sudedamosiomis dalimis)
Informacijos apie mišinių grupę teikimas (GS) gali būti ruošiamas keliems mišiniams, jeigu:
i)

visų mišinių sudėtis yra tokia pati, išskyrus tam tikrus kvepalus tam tikromis sąlygomis
(ir kai kiekviename mišinyje esančių skirtingų kvepalų bendra koncentracija neviršija
5 %);

ii) kiekvienos sudedamosios dalies koncentracijos / intervalai, apie kuriuos pranešta, yra
tokie patys (išskyrus tam tikrus kvepalus);
iii) visi grupės mišiniai yra vienodai klasifikuojami atsižvelgiant į pavojų sveikatai ir fizinį
pavojų.
Tolesniuose skirsniuose pateikiama tik konkreti informacija, susijusi su „Group submission“
(informacijos apie mišinių grupę teikimas) informacija. Dokumentuose turi būti visa
informacija, kurios reikalaujama pagal VIII priedą, jei taikytina ir paaiškinta ankstesniuose
skirsniuose.

8.1 1 žingsnis. Nustatykite teisingą pateikimo tipą
Dokumentacijos projekto antraštėje nurodykite „Submission type“ (pateikimo tipas) „Group
submission“ (informacijos apie mišinių grupę teikimas).
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Vienas mišinys, parduodamas su skirtinga informacija apie mišinį / produktą, pvz.,
prekybiniais pavadinimais, UFI, yra standartinė informacija. Atkreipkite dėmesį, kad
standartiniai pranešimai gali apimti kelis produkto informacijos dokumentus, kaip
aprašyta 5.5 skirsnyje.

8.2 2 žingsnis. Įrašykite informaciją apie atskirą mišinio sudėtį
Informacijos apie mišinių grupę teikimui reikalingi sudėtiniai mišinio sudėties dokumentai. Turi
būti parengtas atskiras mišinio sudėties dokumentas, kad būtų atspindėta kiekvieno pranešime
nurodyto mišinio sudėtis.

Visi komponentai (medžiagos arba MiM) pridedami prie kiekvieno mišinio sudėties
dokumento – atkreipkite dėmesį, kad galite naudoti funkciją „Copy data from ...“ (kopijuoti
duomenis iš), kad išvengtumėte pasikartojančio bendrų komponentų duomenų įvedimo. Todėl
pirmiausia galima parengti dokumentą, kuriame būtų nurodyta tik bendra sudėtis, ir jį
pakartoti tiek kartų, kiek mišinių, kurie turi būti įtraukti į grupę, skaičius (žr. 4.3.4.3 skirsnį).
Po to prie kiekvieno atitinkamo sudėties dokumento galima pridėti konkrečius, nebūdingus
komponentus.

Visos cheminės medžiagos sudedamosios dalys ir MiM cheminės medžiagos
sudedamosios dalys turi būti susietos su etalonine chemine medžiaga ir pateikta
klasifikavimo informacija.

Kvepalų komponento „Function“ (funkcija) turi būti nurodyta kaip „Perfume“ (kvepalai).
Koncentracija nurodoma kaip tiksli koncentracija (t. y. „Typical concentration“) arba kaip
„Concentration range“ (koncentracijos intervalas).

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija

89

8.3 3 žingsnis. Įveskite ir susiekite informaciją apie gaminį kiekvienam
mišiniui
„Group submission“ (informacijos apie mišinių grupę teikima) turi būti parengtas vienas
produkto informacinis dokumentas ir susietas su kiekviena mišinio sudėtimi, kurią jis atitinka:

Mišinio sudėties parinkimas ir susiejimas su gaminio informaciniu dokumentu atliekamas
laukelyje „For a group submission, specify to which mixture it applies“ (teikdami informaciją
apie mišinių grupę nurodykite, kuriam mišiniui ji taikoma).

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas gaminio informacijos dokumentas gali būti susietas tik su
viena mišinio sudėtimi. Todėl, net jei ta pati informacija apie produktą taikoma kelioms mišinio
sudėtims, reikės parengti kelis dokumentus.

8.4 4 žingsnis. Įtraukite ir susiekite vieną arba kelis informacinius
dokumentus
Be to, galima sukurti kelis dokumentus:
i)

klasifikavimas ir ženklinimas;

ii) toksikologinė informacija;
iii) pH.
Visada būtina nurodyti, su kokia mišinio sudėtimi yra susijęs konkretus įrašas, naudojant
konkretų laukelį. Tokiais atvejais vienas dokumentas gali būti susietas su vienu ar keliais
mišiniais. Todėl, jei ta pati informacija taikoma kelioms mišinio sudėtims, visa tai galima
pasirinkti tame pačiame laukelyje.
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8.4.1 Pranešimas apie klasifikavimą ir ženklinimą „Group submission“
(informacijos apie mišinių grupę teikimas) dokumentuose
Teikiant įnformaciją apie mišinių grupę gali būti pateikiami keli klasifikavimo ir ženklinimo
dokumentai (pavyzdžiui, jei mišinių grupės pavojingumo aplinkai klasifikacija skiriasi ir
pateikėjas nusprendžia pateikti šią informaciją).

Tas pats klasifikavimo ir ženklinimo dokumentas gali būti susietas su keliomis toje
pačioje informacijoje apie mišinių grupę pateiktomis sudėtimis.

8.4.2 Pranešimas apie toksikologinę informaciją „Group submission“
(informacijos apie mišinių grupę teikimas)
Jei informacija pateikiama „Group submission“ (informacijos apie mišinių grupę teikimas),
prireikus gali būti pateikiami keli „Toxicological information“ (toksikologinė informacija)
dokumentai. Kiekvienas dokumentas turi būti susietas su atitinkama mišinio sudėtimi. Arba
vienas dokumentas gali būti susietas su keliomis sudėtimis, pasirenkant jas iš konkretaus
laukelio.
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8.4.3 Pranešimas apie pH „Group submission“ (informacijos apie
mišinių grupę teikimas)
Gali būti pateikiami pavieniai arba keli pH dokumentai. Kiekvienas dokumentas turi būti
susietas su atitinkama mišinio sudėtimi. Arba vienas dokumentas gali būti susietas su keliomis
sudėtimis, pasirenkant jas iš konkretaus laukelio.
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9. Patvirtinti ir sukurti PCN dokumentus
Prieš kuriant dokumentus rekomenduojama pirmiausia patikrinti duomenų rinkinį dėl klaidų ar
trūkstamos informacijos naudojant funkciją „Validate“ (patvirtinti). Ši funkcija atlieka keletą
patikrinimų pagal iš anksto nustatytų taisyklių rinkinį, kad įsitikintų, jog pateikėte informaciją,
kaip tikėtasi.

„Validate“ (patvirtinti) funkcija „Validation assistant report“ (patikrinimo padėjėjo ataskaita)
parodys patikrinimo rezultatus:
i)

„Succeed“ (sėkmingai) netaikoma jokių taisyklių;

ii)

„Succeed with warnings“ (sėkmingai su įspėjimais) t. y. pradėta taikyti kokybės
taisyklė, žymima oranžine spalva !;

iii)

„Fail“ (nesėkmingai), t. y. pradėta taikyti verslo taisyklė, žymima raudonu X.

Kai taisyklės netaikomos, „Validation assistant report“ (patikrinimo padėjėjo ataskaita) bus
pateikta papildoma pastaba, kuria atkreipiamas dėmesys, kad pateikus informaciją šioje
sistemoje atliekami papildomi tikrinimai.

Dėl papildomų patikrinimų, atliekamų ECHA pasiūlymų teikimo portale, pažymėtina, kad
taisyklė gali būti pradėta taikyti po to, kai pateikėte informaciją, net jei „Validation
assistant report“ (patikrinimo padėjėjo ataskaita) pateikiama prieš ją pateikiant. Šiose
portalo taisyklėse tikrinamas informacijos, kurią pateikia naudotojas, ir duomenų bazėje
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jau esančios informacijos (pvz., anksčiau to paties naudotojo arba kitų naudotojų
pateiktos informacijos) nuoseklumas.

9.1 Patikrinimo padėjėjo ataskaita
Kai sugeneruojama „Validation assistant report“ (patikrinimo padėjėjo ataskaita), yra dvi
kortelės: viena skirta neįvykdymams (pažymėti kaip „Submission Checks“ (pateikimo
patikros)), o kita – įspėjimams (pažymėti „Quality checks“ (kokybės patikrinimais)).
Kiekvienoje kortelėje nurodomas taisyklių, kurios buvo pradėtos taikyti, skaičius ir galite
perjungti abu sąrašus, kad galėtumėte peržiūrėti rezultatus.

9.2 Pateikimo patikros
Dokumentų pateikimo patikra rodo neatitiktį, o tai reiškia, kad dokumentų rinkinys nebus
priimtas sistemoje ir nebus perduotas valdžios institucijoms. Rekomenduojama patikrinti
dokumentų dalis, kuriuose reikia imtis veiksmų, spustelėjus saitą „Validation assistant report“
(patikrinimo padėjėjo ataskaita) ir, jei reikia, atlikti pakeitimus.

Jei pateikiate pirminę paraišką, kuri buvo atmesta, atlikus pataisymus ir sukūrus naują
dokumentų rinkinį, jis vis dar yra pirminis, o ne atnaujintas.
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9.3 Kokybės patikros
Kokybės patikra yra įspėjimas arba priminimas, kad gali būti trūkumų ar neatitikimų. Vis dėlto
sistema to negali įvertinti ir tai priklauso nuo konkretaus atvejo. Šios taisyklės neužkerta kelio
sėkmingam pateikimui. Kitaip tariant, pranešimai, kurie yra „Successful with warnings“
(sėkmingi įspėjimai), bus siunčiami atitinkamoms paskirtosioms įstaigoms kartu su
patvirtinimo padėjėjo ataskaita, kurioje išsamiai nurodomi išvardyti įspėjimai.
Tačiau reikėtų apsvarstyti poreikį peržiūrėti ir galbūt pataisyti informaciją.
Gavusi „Validation assistant report“ (patikrinimo padėjėjo ataskaita), kurioje yra
įspėjimų, valstybės narės vėliau gali prašyti pateikti papildomų paaiškinimų. Nepaisant
to, galite turėti pagrįstų priežasčių ignoruoti įspėjimą.

Atkreipkite dėmesį, kad įspėjimai nebūtinai turi būti taisomi. Duomenis teikiantys asmenys
atsako už tai, kad būtų įvertinta, ar reikia esminių veiksmų.

Išsamų visų taisyklių, t. y. patikrintų IUCLID ir portale, sąrašą galite
rasti naujausioje aapsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro
pranešimų patvirtinimo taisyklių versijoje
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat.
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9.4 Dokumentų kūrimas
Funkcija „Create dossier“ (sukurti dokumentus) pateikiama mišinio puslapyje. Spustelėjus,
būsite nukreipti į dokumentų projekto antraštę, kurios duomenis galima patikrinti.

Paspaudus dar kartą „Create dossier“ (sukurti dokumentus), bus sėkmingai sukurti dokumentai
arba bus rodomas pranešimas, kad yra keletas taisyklių, kurias reikia pataisyti.

Kai dokumentai bus sukurti, jie pasirodys su violetiniu užrakto simboliu.

Jei dirbate „IUCLID Cloud“ (IUCLID debesijoje), taip pat bus galimybė „Proceed to submission“
(pereiti prie pateikimo)

.
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10. Dokumentų ataskaita ir eksportavimo funkcijos
Dokumentuose, paspaudus ant trijų taškų „...“, atidaromas langelis, kuriame yra įvairių
funkcijų. PCN svarbiausia yra „Export to i6z“ (eksportuoti i6z formatu) ir „Generate report“
(sugeneruoti ataskaitą).

10.1 Dokumentų (arba dokumentų rinkinio) eksportavimas
Galite eksportuoti vienus dokumentus arba duomenų rinkinį vietoje spustelėję ant trijų taškų
„...“ viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkę „„Export to i6z“ (eksportuoti i6z formatu)“.
Galbūt norėsite suteikti dokumentams prasmingą pavadinimą, kuris padėtų jums tvarkyti
dokumentus.

10.1.1 Didelio kiekio eksportavimo funkcija (duomenų rinkiniai arba
dokumentai)
Cheminių medžiagų ir mišinių duomenų rinkiniai, taip pat kaip dokumentai, taip pat gali būti
eksportuojami atskirai arba dideliais kiekiais, šalia kiekvieno elemento pažymint varnele
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žymėjimo langelį. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas elementas turi būti pasirinktas atskirai,
nėra funkcijos „Select / deselect all“ (pasirinkti / atšaukti visus).
Kai pasirinksite „Export“ (eksportuoti), atsidarys eksportavimo nustatymų langelis (turite
galimybę pakeisti eksportavimo informaciją) ir galite eksportuoti pasirinktus elementus į zip
failą.
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10.2 Atskaitos PCN generavimas
Spustelėjus „Generate report“ (sugeneruoti ataskaitą) dokumentuose atsidaro IUCLID turimų
ataskaitų tipų sąrašas.

Pasirinkus „PCN Dossier Viewer“ (PCN dokumentų peržiūra), sukuriama internetinė ataskaita
su skirtukais, skirtais skirtingiems dokumentų rinkinio skirsniams.
Atkreipkite dėmesį, kad HTML ataskaitą (visą arba pasirinktą skirsnį) galima
atspausdinti kaip pdf failą, naudojant turimus naršyklės nustatymus.
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11. Atnaujinimų atlikimas
Parengus dokumentus ir sėkmingai juos pateikus, galima atnaujinti mišinio / produkto
duomenų rinkinį ir sukurti atnaujintus dokumentus.
Norint atnaujinti mišinio / produkto duomenų rinkinį, galima:
i)

perrašyti anksčiau turėtą duomenų rinkinį;

ii)

sukurti anksčiau parengto duomenų rinkinio „Clone“ (dauginamą medžiagą) ir
atitinkamai redaguoti;

iii)

sukurti naują mišinio / produkto duomenų rinkinį ir, jei reikia, įvesti naują /
kopijuojamą anksčiau parengtą informaciją.

Pareigų turėtojas turi užtikrinti, kad atitinkamos paskirtosios įstaigos visada turėtų
galiojantį ir naujausią pranešimą, kuriame atsispindėtų rinkai pateiktas mišinys.

11.1 Kai pateikimas yra atnaujinamas
Iš atitinkamo mišinio duomenų rinkinio atidarykite „Draft Dossier header“ (dokumentų
antraštės juodraštis) ir pasirinkite „Update“ (atnaujinti). Jei pasirenkamas „Initial notification“
(pirminis pranešimas), panaikinkite šio laukelio pasirinkimą, kad aktyvuotume visą pateikimų
tipų sąrašą, ir pasirinkite „The submission is an update“ (pateikimas yra atnaujinimas). Jei
reikia atnaujinti pateikimą, dėl kurio nereikia pateikti naujo UFI, tuomet pateikimas laikomas
atnaujinimu.

11.1.1 Atnaujinimai. Laukelis „Justification“ (pagrindimas)
Atnaujintam pateikimui visada reikia pagrindimo. Prieinamame parinkčių sąraše pateikiamas
ribotas atnaujinimo priežasčių rinkinys.
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11.1.2 Atnaujinimai. Laukelis „Remarks“ (pastabos)
Tai gali būti, kad jums reikia įvesti daugiau informacijos apie atnaujinimą laukelyje „Remarks“
(pastabos). Atkreipkite dėmesį į laisvos formos teksto laukelį visomis atitinkamomis kalbomis.

Toliau pateikiami pavyzdžiai, kai „Remarks“ (pastabos) laukelis gali būti naudojamas
papildomai naudingai informacijai pateikti:
-

kai pasirenkamas bendras pagrindimas „Correction of error“ (klaidos ištaisymas).
Papildoma informacija leis skaitytojui lengvai nustatyti naują arba pataisytą informaciją;

-

kai pasirenkamas „Change in mixture composition without requiring a new UFI“
(mišinio sudėties keitimas nereikalaujant naujo UFI). Papildomoje informacijoje
paaiškinama, kad „Group submission“ (informacijos apie mišinių grupę teikimas)
pastabose kvepalų sudedamosios dalys pasikeitė mišiniuose.

11.1.3 Atnaujinimai. „Other update reasons“ (kitos atnaujinimo
priežastys)
Taip pat gali būti, kad atnaujinimo priežastis nėra nurodyta parinkčių sąraše, pavyzdžiui,
pasikeitus skubios pagalbos kontaktui arba naujam pakuotės tipui. Šiuo tikslu laisvos formos
teksto laukelyje įrašoma priežastis kiekvienai atitinkamai kalbai (t. y. kaip nurodyta „Draft
Dossier header“ (dokumentų antraštės juodraštis)).
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11.1.4 Atnaujinimo tipų paaiškinimas
Kai kurie atnaujinimai išvardyti VIII priedo B dalies 4.1 skirsnyje, pagal kuriuos reikalaujama
atnaujinti pranešimą prieš pateikiant į rinką pakeistą mišinį. Jie paaiškinti VIII priedo gairėse
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp.
Šios VIII priedo B dalies 4.1 skirsnyje nurodytos atnaujinimo priežastys taip pat atsispindi
parinkčių sąraše ir apima:
•

„Change in the mixture classification“ (pasikeitimas mišinio kvalifikacijoje)

•

„Change in the product identifier“ (pasikeitimas produkto identifikatoriuje)

•

„New toxicological information available“ (prieinama nauja toksikologinė
informacija)

Be to, parinkčių sąraše taip pat palengvina kitas priežastis:
•

„Cease product from the market“ (pašalinti produktą iš rinkos) – žr. 5.5.2.5
skirsnį, kaip nurodyti sustabdytą rinkos veiklą gaminio informacijos skirsnyje. Be to,
„Remarks“ (pastabos) laukelis atnaujinimo pagrindimams gali būti naudojamas
nurodyti, kurios rinkos sritys yra susijusios su atnaujinimu;

•

„Re-place product on the market“ (pakeisti produktą rinkoje), pavyzdžiui,
pakartotinai pateikiant rinkai anksčiau nutrauktą gaminį;

•

„Change in mixture composition without requiring a new UFI“ (mišinio
sudėties keitimas nereikalaujant naujo UFI), pavyzdžiui, atnaujinant standartinę
informaciją grupei (ir atvirkščiai);

•

„Correction of error“ (klaidos ištaisymas) – tai tada, kai į esamą pranešimą
įvedėte negaliojančią informaciją, pvz., neteisingą telefono numerį. Atnaujinti
pagrindimus naudokite „Remarks“ (pastabos) laukelį ir nurodykite, kokia buvo klaida;

•

„Correction/deletion of trade name“ (prekybinio pavadinimo taisymas /
išbraukimas) – pavyzdžiui, jei prekybinis pavadinimas neteisingai parašytas arba
įrašytas neteisingas prekybinis pavadinimas.

•

„Expansion of market area“ (rinkos srities plėtra) – leidžia nurodyti naujas rinkos
sritis, tačiau jų negalima pašalinti iš pranešimo. Atkreipkite dėmesį, kad kokybės
taisyklę bus pradėta taikyti šiuo atveju.
Kai kurie patvirtinimo patikrinimai gali būti atliekami tik pradėjus pateikimo procesą,
ypač atnaujinimų atveju.
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11.2 Kai pateikimas yra „New notification after a significant change of
composition“ (naujas pranešimas po reikšmingo sudėties
pasikeitimo)
Jei mišinio sudėtis viršys CLP reglamento VIII priede nustatytas leistinas ribas, rinkoje atsiras
du chemiškai skirtingi mišiniai. Tokiu atveju turite pateikti pranešimą dėl naujos sudėties (su
nauju PCN numeriu), t. y. „New notification after a significant change of composition“ (naujas
pranešimas po reikšmingo sudėties pasikeitimo).
Be to, pranešime ankstesnis PCN numeris turi būti nurodomas kaip „Related PCN number“
(susijęs PKN numeris), taip pat turite priskirti naują UFI, jį deklaruoti pranešime ir įtraukti į
produktą. Šie identifikatoriai pateikiami skirsnyje „UFI ir kiti identifikatoriai“.

Taip pat turite nurodyti ankstesnio susijusio pateikimo PCN numerį: jis tampa
„Related PCN number“ (susijęs PKN numeris).
Pranešime galima nurodyti tik vieną „Related PCN number“ (susijęs PKN numeris),
todėl tuo atveju, jei mišinio sudėtis pasikeičia kelis kartus, kaip „Related PCN
number“ (susijęs PKN numeris) turėtų būti nurodomas tik paskutinis ankstesnis
PCN numeris.
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12. Darbas „ECHA Submission portal“ (ECHA informacijos
pateikimo portale)
„ECHA Submission portal“ (ECHA informacijos pateikimo portale) įmonėms suteikiama
internetinė platforma, kurioje galima įkelti, pateikti ir peržiūrėti (tvarkyti) pranešimus
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui, pateiktus paskirtosioms įstaigoms ir jų
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams.

12.1 Įkelti dokumentus
Dokumentus (.i6z failą) galima įkelti:
I.
II.

tiesiogiai iš „IUCLID Cloud“, t. y. paspaudus „Proceed to submission“ (pereiti prie
pateikimo) arba
Rankiniu būdu „ECHA Submission portal“ naudojant funkciją „Browse“ (naršyti).

12.1.1 „Proceed to submission“ (pereiti prie pateikimo) iš „ECHA
Submission portal“
Spustelėjus „Proceed to submission“ (pereiti prie pateikimo) dokumentai automatiškai įkeliami
į „ECHA Submission portal“.
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12.1.2 Įkėlimas į „ECHA Submission portal“
Pasirinkite „Submit a IUCLID dossier“ (pateikti IUCLID dokumentus) iš CLP pranešimų
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui srities, kad įkeltumėte ir pateiktumėte puslapį iš
portalo prietaisų skydelio.

12.2 Pateikti
Įkeltus dokumentus reikės pateikti spustelėjus mygtuką „Submit“ (pateikti). Jei reikia,
dokumentus galima pašalinti iš įkėlimo sekcijos.

Sėkmingai pateikus paraišką, pateikimo sistema automatiškai priskiria „Submission number“
(pateikimo numerį). Šis numeris gali būti naudojamas informacijos pateikimui sekti arba stebėti,
jei per pateikimo procesą kyla kokių nors problemų.
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Bandomoji aplinka yra prieinama bandymų tikslais. Prieš pateikdami bandymų
dokumentus įsitikinkite, kad naudojate tinkamą aplinką!

12.3 Paraiškos ataskaitos tikrinimas
Sugeneruojama kiekvienos paraiškos teikimo ataskaita, kurioje apibendrinama pateikimo
būsena ir kontekstas.
„ECHA Submission portal“ nesiunčia jokio pranešimo apie pranešimą po to, kai jis buvo
pateiktas. Patikrinkite pateikimo ataskaitos „Submission status“ (pateikimo būsena) ir
„Submission events“ (pateikimo įvykiai).
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12.3.1 Pateikimo ataskaitoje pateikta informacija
„Submission report“ (pateikimo ataskaita) nurodoma pateiktos informacijos būsena, pateikimo
numeris, pateiktų dokumentų IUCLID versija ir duomenis teikiantis juridinis subjektas
(pavadinimas ir juridinio subjekto UUID numeris). Pateikimo ataskaitoje pateikiama ši
papildoma informacija:
Pateikimo statusas:
Statusas
Pavyko

Pavyko (su įspėjimais)

Nepavyko

Laukia patvirtinimo

Aktyvinimas panaikintas

Aprašymas
Pavykęs statusas – reiškia, kad visos automatizuoto
patvirtinimo taisyklės yra patvirtintos ir dokumentų rinkinys
perduotas paskirtajai įstaigai. Patvirtinimo ataskaita
negeneruojama.
Pavyko (su įspėjimu) – reiškia, kad kai kurios kokybės
taisyklės buvo aptiktos ir matomos patvirtinimo ataskaitoje.
Nepavyko – reiškia, kad turite pašalinti klaidą savo
pranešime, kaip nurodyta patvirtinimo ataskaitoje, ir pateikti
iš naujo pagal pranešimo tipą (žr. 4.2.3 skirsnį).
Laukia patvirtinimo – reiškia, kad paraiška dar neapdorota.
Pabandykite atnaujinti pateikimo ataskaitos puslapį, jei jis
rodomas ilgesnį laiką, iš naujo neteikite.
Aktyvinimas panaikintas – reiškia, kad pateikimas buvo
panaikintas, tačiau jis vis dar matomas įpareigotam
duomenis teikiančiam subjektui ir atitinkamoms
paskirtosioms įstaigoms.

„Submission information“ (informacija apie pateikimą) apima duomenis ir
metaduomenis, kuriuos įvedė duomenis teikiantis asmuo (pvz., mišinio arba dokumentų
pavadinimas) arba sukūrė sistema (pvz., dokumentų UUID).
„Product information“ (informacija apie produktą) yra naudojimo tipų, prekybinių
pavadinimų ir UFI kodų santrauka.
„Recipients“ (gavėjai) apima visas valstybes nares, kurios buvo nurodytos pranešimuose
(dokumentų antraštės juodraščio sekcija).
„Submission events“ (pateikimo įvykiai) išsamiai nurodo pagrindinių įvykių laiko žymą,
pavyzdžiui, kada dokumentacija buvo pateikta, kada ji praėjo / nepraėjo patvirtinimo patikras
ir kada ją gavo pasirinkti gavėjai.
„Submission history“ (pateikimų istorija) galima naudoti norint stebėti visus su tam tikru
PCN numeriu susijusius pateikimus. Tai ypač naudinga tais atvejais, kai buvo atnaujinta
informacija, ir net tais atvejais, kai dėl esminio sudėties pasikeitimo buvo pateiktas naujas
pranešimas.
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12.3.2 Paraiškos ataskaitos saugojimas
Naudojant numatytąją naršyklės funkciją, pateikimo ataskaitą galima išsaugoti ir spausdinti
PDF formatu, jei, pavyzdžiui, jums reikia pranešimo įrodymo.
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12.4 Paraiškų teikimo portalo „Validation report“ (patvirtinimo
ataskaita) ir pakartotinis pateikimas po nepavykusio pateikimo
Atsižvelgiant į tai, kad pateikus paraišką sistema atlieka papildomas patikras, galima pradėti
taikyti patvirtinimo taisyklę (BRXXX) arba kokybės taisyklę (QLTXXX).
„ECHA Submission portal“ sukuriama patvirtinimo ataskaita – nuoroda į šią ataskaitą
pateikiama „Submission Report“. Kai nustatyta pateikimo būsena „Succeeded with warnings“,
„Validation report“ (patvirtinimo ataskaita) taip pat persiunčiama paskirtajai įstaigai.
Jei nepavyko atlikti patvirtinimo arba kokybės patikros ir jums reikia papildomos
pagalbos iš pagalbos tarnybos, būtinai nurodykite konkretų taisyklės numerį. Taip pat
naudinga siųsti ekrano kopijas, kuriose matomas taisyklę sukeliantis veiksmas.

Išsamų visų taisyklių sąrašą galite rasti naujausioje apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biuro pranešimų patvirtinimo
taisyklių versijoje https://poisoncentres.echa.europa.eu/poisoncentres-notification-format.
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12.5 Pranešimų apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui paieška
„Submission portal“ (teikimo portalas)
Paieškos puslapyje bus rodomi visi aktyvaus juridinio subjekto pateikti prašymai, kiekvienam
prašymui suteikiamas „Submission number“ (pateikimo numeris).
•

Paieškos kriterijus galima atitinkamai įvesti, pvz., pagal paraiškos numerį, PCN numerį,
UFI, pateikimo būseną ir t. t.

•

Galima naudotis funkcija „Sort by“ (rūšiuoti pagal) (pirmiausia – naujesnė arba
senesnė).

•

Taip pat galima slinkti per puslapius, jei yra keli paieškos rezultatų puslapiai.
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„Submission number“ (pateikimo numeris) yra nuoroda į konkretaus pateikimo ataskaitą. Yra
įvairių simbolių, rodančių, ar pateikta informacija yra pirminė, ar atnaujinta, ar jos statusas yra
sėkmingas () ar nepavykęs (). Užvedus ant paraiškoje esančio simbolio bus parodyta, ką
simbolis reiškia.

Pranešimo tipas

Aprašymas

Pirminis pateikimas

Norint gauti pranešimą, visada turi būti sėkmingas pirminis
pateikimas

Atnaujinti pateikimą
Naujas pranešimas po sudėties
pakeitimo

Atnaujinta informacija pateikiama tais atvejais, kai padaryti
tam tikri pakeitimai, neturintys įtakos mišinio sudėčiai
Naujame pranešime po sudėties pakeitimo išlaikomas ryšys
tarp ankstesnės mišinio sudėties (pagal ankstesnį PCN numerį)

12.5.1 Paieškos rezultatų eksportavimas iš portalo į „Excel“
Paieškos puslapio viršutiniame dešiniajame kampe galima naudoti funkciją „Eksportuoti į
„Excel““, kuria eksportuojama konkreti informacija apie dokumentus.
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12.6 Prašymas panaikinti pateiktą informaciją „ECHA Submission
portal“
„ECHA Submission portal“ sėkmingai pateiktą dokumentaciją galima išjungti. Gali prireikti
panaikinti pateiktus dokumentus, nes įmonė:
•

pranešė neteisinga informacija, kurios negalima ištrinti arba visiškai pakeisti dėl
galiojančių atnaujinimo patvirtinimo taisyklių;

•

pateikė klaidingą pateikimo tipą, pvz., naują pranešimą dėl esminio sudėties pakeitimo,
o ne atnaujino esamą pranešimą, kurio sudėtis yra tokia pati;

•

klaidingai pateikė bandomuosius dokumentus gamybos aplinkoje;

•

pateikė informacijos pateikimą iš neteisingo juridinio subjekto paskyros, pvz., kaip
konsultantas.

Išjungimo funkcija turi būti naudojama tik konkrečiomis aplinkybėmis, t. y. kai
pateikiami neteisingi duomenys, kurių negalima pataisyti atnaujinus
duomenis.
Išjungti pateikimai neturi būti painiojami su produkto pašalinimu iš rinkos.

Funkciją „Disable submission“ (išjungti pateikimą) galima būti prieinama paspaudus tris taškus
„...“ iš „Submission report“. Šią funkciją pasiūlys tik naujausias galiojantis pateikimas, pvz., jei
pranešimas buvo atnaujintas.

Atnaujintų pateikčių atveju, galima išjungti tik vėliausią pateikimą, todėl taip pat
turite apsvarstyti, ar išjungus atnaujintą pateikimą taip pat reikia išjungti pirminį
patekimą.
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Spustelėjus „Disable submission“ (išjungti pateikimą), pagal pateiktą sąrašą turi būti pasirinkta
priežastis.

Taip pat turite pareikšti, kad prieš aktyvuojant funkciją „Disable“ (išjungti) perskaitėte ir
suprantate galimas reguliavimo pasekmes. „ECHA Submission portal“ paslaugų reikalavimai ir
sąlygos pateikiamos visomis ES kalbomis https://echa.europa.eu/support/dossier-submissiontools/echa-cloud-services.

Išjungus pateikimą, įmonė privalo informuoti tolesnius naudotojus, kuriems gali
turėti įtakos išjungimo procesas, nes nėra jokio pranešimo, kuriuo būtų galima
informuoti įmones, darančias nuorodas į tokius pateikimus.
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Inicijavus prašymą „Disable submission“ [pateikimo numeris], taip pat bus sugeneruotas
prašymo pateikimo numeris.

Išjungti pateikiami yra atitinkamai pažymėti kaip „Disabled“ (išjungta) (žymima apskritimo ir
atgalinio brūkšnio simboliu), tačiau atkreipkite dėmesį, tačiau atkreipkite dėmesį, kad jos išliks
matomos ir prieinamos paskirtosioms įstaigoms ir apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biurams.

Norėdami stebėti savo išjungtus pateikimus portale „ECHA Submission portal“, galite naudotis
paieškos funkcija, kad filtruotumėte naudojant „Disabled“ (išjungta) arba ieškodami užklausos
„Submission number“ (pateikimo numeris).
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Informacija apie išjungtus pateikimus yra matoma dviejose teikimo ataskaitose.
i)

sėkmingai išjungto pateikimo ataskaita: „Disabled“ (išjungtas) (tekstas arba
simbolis) nurodomas „Submission status“, „Submission events“, „Submission graph“
ir „Submission history“.
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ii)
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„Request to disable“ (prašymas panaikinti) pateikimo ataskaita: Pateikimo
statusas bus rodomas kaip „Succeeded“, jei prašymas išjungti buvo sėkmingas;
pateikiant informaciją bus nurodyta informacija, su kuria susijęs prašymas išjungti,
ir „Reason for disabling“ (priežastis išjungimui) (pasirinkta iš pasirinkimų sąrašo);
„Submission events“, „Submission graph“ ir „Submission history“ bus susiję su
išjungtu pateikimu.
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1 priedas. Nurodymai: užsienio naudotojo steigimas
Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip „ECHA Accounts“ nustatyti „Foreign user“ (užsienio
naudotojas).
Užsienio naudotojas iš esmės yra išorės naudotojas (t. y. trečioji šalis), kurį įmonės juridinio
subjekto vadovas paskyrė dirbti jo vardu, pvz., „IUCLID Cloud“ ir „ECHA Submission portal“.
Šiame vadove užsienio naudotojas įmonės vardu gali atlikti tokius veiksmus kaip pranešimų
apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurui rengimas ir pateikimas.
Suteikus prieigą užsienio naudotojui, gali būti atskleidžiami konfidencialūs
duomenys. Svarbu, kad įmonės susitartų dėl galimybės susipažinti su informacija
apimties ir dėl to, kaip tvarkoma konfidenciali informacija.

Toliau pateiktuose žingsniuose pateikiamas pavyzdys, kaip „ECHA Accounts“ nustatyti „Foreign
user“ (užsienio naudotojas).
1 žingsnis. Konsultacinė įmonė siunčia savo „ECHA Account“ naudotojo vardą (SafeConsults)
ir juridinio subjekto UUID numerį pareigų turėtojui, t. y. įpareigotam duomenis teikiančiam
subjektui, „Purple Haze Chemicals“. Šis procesas vyksta ne pagal „ECHA Accounts“ funkciją.

2 žingsnis. Pareigos turėtojas „Purple Haze Chemicals“ paspaudžia „Add foreign user“ (pridėti
užsienio naudotoją), kad paleistų 3 žingsnių vediklį, kad galėtų įtraukti „SafeConsults“ kaip
užsienio naudotoją į savo juridinio subjekto profilį.
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Pirmajame vediklio žingsnyje „Purple Haze Chemicals“ įveda vartotojo vardą ir UUID, kurį jam
išsiuntė konsultantas.

Antrasis vediklio žingsnis reikalauja apibrėžti naudotojo profilį ir yra baigtas pridedant
naudotojo vaidmenis pagal „Purple Haze Chemicals“ pageidavimus, pvz., kokia paslauga
naudotis („Cloud“ arba „Portal“) ir kokios teisės (visiška prieiga arba tik skaityti).

Trečiame ir paskutiniame vediklio žingsnyje pasirodo įspėjamasis pranešimas prieš užbaigiant
baigiamąjį procesą.

Tais atvejais, kai naudojami vietiniai IUCLID įrenginiai, pažymėtina, kad po to,
kai „JaneDoes“ prideda savo užsienio naudotojų konsultanto duomenis „ECHA
Accounts“, ji turėtų eksportuoti ir nusiųsti savo juridinio subjekto informaciją
IUCLID formatu.
Konsultantas importuoja juridinio subjekto failą į savo IUCLID sistemą, kuri
inicijuoja pranešimą ir paskiria jį pareigų turėtojų juridiniam subjektui.
Konsultantas persijungia į „ECHA Submission portal“ esantį pareigos turėtojo
juridinį subjektą, kai dokumentai yra paruošti pateikti.
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3 žingsnis. „Purple Haze Chemicals“ dabar gali pamatyti užsienio naudotojo konsultanto
duomenis juridinio subjekto naudotojų sąraše. Atkreipkite dėmesį, kad konsultantas taip pat
galės „ECHA Accounts“ pamatyti juridinių subjektų, kuriems jie taip pat dirba, sąrašą.

4 žingsnis. „ECHA Cloud services“ ir „ECHA Submission portal“ turi tas pačias galimybes
viršutinėje juostoje. Iš čia konsultantas gali pasirinkti juridinį subjektą, kurio vardu dirbti,
pasirinkdamas „Switch“ (pakeisti) juridinį subjektą. Atkreipkite dėmesį, kad užsienio
naudotojas matys tik duomenis, susijusius su pasirinktu juridiniu subjektu.

Juridinio subjekto pakeitimas yra viena iš funkcijų,
leidžiančių naudotojams, priklausantiems daugiau nei vienam
juridiniam subjektui, pakeisti veikiantį juridinį subjektą.
Veikiančio juridinio subjekto pasirinkimas vienoje programoje
(pvz., „ECHA Cloud services“) perkeliamas į kitą programą
(pvz., „ECHA Submission portal“), todėl naudotojams reikia
atlikti veiksmą tik vieną kartą.
Jei konsultantas dirba daugeliui klientų, naudodamasis šia
funkcija jis gali pereiti nuo vieno kliento duomenų prie kito
be būtinybės atsijungti ir vėl prisijungti.
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5 žingsnis. Dabar konsultantas gali parengti / pateikti dokumentus juridinio subjekto „Purple
Haze Chemicals“ vardu.

Jei naudojami vietiniai IUCLID įrenginiai, konsultantas inicijuoja pranešimą ir
priskiria jį pareigų turėtojų juridiniam subjektui. Konsultantas persijungia į „ECHA
Submission portal“ esantį pareigos turėtojo juridinį subjektą, kai dokumentai yra
paruošti pateikti.

Jei duomenis teikiantis juridinis subjektas nesutampa su dokumentų juridiniu
subjektu, patvirtinimo ataskaitoje bus pateikta BR570 klaida, todėl paraiška nebus
pateikta.
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2 priedas. BR570 ir juridinio asmens nuoseklumo
trikčių šalinimas
PCN dokumentuose nurodytas juridinio subjekto UUID (nurodytas IUCLID skirsnyje
„Informacija apie mišinį ir įpareigotas duomenis teikiantis subjektas“) turi sutapti su
prisijungusio naudotojo, dirbančio „ECHA Submission portal“ pateikimo metu, UUID numeriu.

Kai įmonė pati rengia ir teikia pranešimus, dokumentuose esantys juridiniai subjektai teoriškai
jau turėtų būti sinchronizuoti su juridinio subjekto duomenimis „ECHA Submission portal“. Tai
būtų, pavyzdžiui, toks atvejis:
•

pareigos turėtojas (formuliatorius, kelių mokesčių formuotojas, ES importuotojas) be
trečiosios šalies pagalbos praneša apie savo mišinį;

•

ES įmonė, kuri dalijasi tuo pačiu juridiniu subjektu kaip ir jos ES patronuojamosios
įmonės, rengia ir teikia informaciją jų vardu.

Tačiau yra ir kitų scenarijų, kai pranešimo procese gali dalyvauti skirtingi juridiniai subjektai,
labai svarbu, kad visos šalys įsteigtų patikimą juridinio subjekto valdymą.

Juridinis subjektas, prisijungusio naudotojo įmonė „ECHA Submission portal“, turi
sutapti su juridinio subjekto UUID numeriu PCN dokumentuose. Jei yra neatitikimų,
dokumentams bus taikoma nesėkminga verslo taisyklė BR570.

122

PCN praktinis vadovas. 5.1 versija

A.2.1 Kaip dokumentuose ir portale gali atsirasti juridinio subjekto
nesuderinamumų?
A.2.1.1 Kai trečioji šalis rengia / teikia duomenis portale pareigos
turėtojo vardu.
Pasitaiko atvejų, kai dokumentus rengiantis juridinis subjektas gali skirtis nuo juridinio
subjekto, iš kurio teisiškai reikalaujama, kad jis pateiktų dokumentus, ir dėl to greičiausiai
atsirastų juridinio subjekto nesuderinamumas. Praktiškai to būtų galima tikėtis iš šių
pavyzdžių:
•

ES įmonė „Motininė įmonė“, teikianti pateikimus ES dukterinių įmonių pareigų turėtojo
vardu (įvairūs juridiniai subjektai);

•

ne ES įmonė, rengianti pranešimą savo ES dukterinių įmonių pareigų turėtojo vardu;

•

konsultantas, teikiantis pateiktis muito turėtojo vardu.

Tokiais atvejais „ECHA Submission portal“ ir dokumentuose esančių juridinių subjektų
nuoseklumą galima užtikrinti įsteigiant užsienio naudotoją ir užtikrinant tinkamą juridinio
subjekto valdymą „ECHA Accounts“, nurodytose 1 priede.
Užsienio naudotojas gali atlikti veiksmus įmonės, kuri suteikia jam leidimą naudotis
paskyra savo ECHA paskyra, vardu.

A.2.1.2 Kai yra antras juridinis subjektas
Kai kuriais atvejais juridinis subjektas galėjo nežinodamas sukurti dvi skirtingas to paties
juridinio subjekto versijas, t. y. pavadinimas yra tas pats, tačiau susijęs UUID numeris skiriasi.
Kai sistema lyginama, jei juridiniai subjektai sutampa, ji lygina su juridiniais subjektais
susijusius UUID.
To galima tikėtis, jei įmonė anksčiau IUCLID įsteigė juridinį subjektą ir neimportavo failo į
„ECHA Accounts“, kai ji buvo sukurta, o sukūrė naują juridinį subjektą.
Jei du juridiniai subjektai turi tą patį pavadinimą, bet skirtingus UUID, dėl UUID
neatitikimų gali sutrikti verslo taisyklės.

Juridinio subjekto duomenis galima keisti „ECHA Submission portal“ arba IUCLID pranešime.
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A.2.1.3 Nepavykęs juridinio subjekto duomenų pridėjimas /
atnaujinimas neprisijungus prie IUCLID

Tais atvejais, kai įmonė savo vietinėse sistemose neprisijungus įdiegė IUCLID darbalaukio
klientą darbui, visus juridinio subjekto pakeitimus, atliktus „ECHA Accounts“, reikės rankiniu
būdu atkartoti dokumentų rengimo priemonėje.
Norint į IUCLID instanciją įtraukti / atnaujinti juridinio subjekto duomenis, reikia atlikti šiuos
veiksmus:
„ECHA Submission portal“ portale:
1. prisijungti „ECHA Submission portal“ prie juridinio subjekto, kuriam reikalingas
pakeitimas;
2. Naudotojo skirtuko viršutiniame dešiniajame kampe esančiame meniu pasirinkti
„Manage account“ (tvarkyti paskyrą).
„ECHA Accounts“:
3. eikite į „My account“ (mano paskyra), pasirinkite „Legal entity“ (juridinis subjektas) ir
juridinio subjekto puslapyje pasirinkite „Export“ (eksportuoti);
4. išsaugokite juridinio subjekto .i6z failą vietoje.

IUCLID darbalaukio prietaisų skydelyje:
5. atidarykite „IUCLID6 Desktop Client“; prietaisų skydelio puslapyje pasirinkite „Import“
(importuoti) arba „Browse“ (naršyti) ir pridėkite ankstesniame žingsnyje išsaugotą .i6z
juridinio subjekto failą;
6. sėkmingai importavus juridinį subjektą, jį galima atidaryti ir patikrinti jo UUID numerį.
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A.2.1.4 Netinkamas S2S raktų valdymas sistemų integracijos
paslaugoje
Tais atvejais, kai trečiosios šalies naudotojas, t. y. turintis kitą juridinį subjektą, rengia ir teikia
informaciją per sistemą į „ECHA Submission portal“ įpareigoto duomenis teikiančio subjekto
vardu, jis turės tai daryti naudodamasis teisėto duomenis teikiančio asmens S2S raktais.
Praktikoje skirtingų juridinių subjektų būtų tikimasi iš šių pavyzdžių:
•

konsultantas ar kita trečiosios šalies įmonė „Customer“ vardu;

•

ES arba ne ES patronuojamųjų įmonių (įvairių juridinių subjektų) vardu veikianti įmonė.
Jeigu motininė įmonė daugiau nei vienos dukterinės įmonės vardu pateikia duomenis, ji
turėtų sukurti / gauti S2S raktus visoms bendrovėms.

Šiuo metu neleidžiama nustatyti kelių tos pačios įmonės S2S paskyrų. Todėl, jei ir
trečioji šalis, ir pareigų turėtojas norėtų pateikti duomenis per S2S, jie turi turėti tą
patį S2S raktą.

Juridinių asmenų nesuderinamumo galima išvengti „ECHA Accounts“ įrašius užsienio naudotoją
ir užtikrinant tinkamą S2S rakto naudojimą. Tai paaiškinta dokumente kaip prisijungti prie
sistemos integracijos paslaugų, tačiau apskritai tai pasiekiama šiais būdais:
1. „ECHA Accounts“ įpareigotas duomenis teikiantis subjektas prideda trečiąją šalį kaip
užsienio naudotoją (žr. 1 priedą), o po to trečiajai šaliai priskiria „S2S Keys Manager“
funkciją, kad galėtų generuoti S2S raktą (arba pats sugeneruoti S2S raktą ir nusiųsti jį
tiesiogiai trečiajai šaliai);
2. trečiosios šalies sistemoje sukuriami dokumentai, į kuriuos įtraukiamas įpareigotų
duomenis teikiančių subjektų juridinis subjektas (mišinio lygmeniu);
3. trečioji šalis dokumentus pateikia „ECHA Submission portal“, naudodama įpareigotų
duomenis teikiančių subjektų S2S raktą.

Venkite verslo taisyklės klaidos ir užtikrinkite juridinių subjektų nuoseklumą
dokumentuose ir S2S rakte.
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