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1. Ievads
Šajā rokasgrāmatā tiek sniegti praktiski norādījumi, lai palīdzētu nozares pārstāvjiem izpildīt ar
toksikoloģijas centra paziņojumiem (PCN) saistītos pienākumus saskaņā ar CLP regulas
45. pantu un VIII pielikumu1.
Dokumentā paskaidrots, kā piekļūt ECHA IT lietotnēm un izveidot trešās personas lietotāju
kontus, lai darbotos cita uzņēmuma uzdevumā. Tas ietver arī dažus praktiskus tematus
saistībā ar uzņēmumu iesniegtajiem paziņojumiem toksikoloģijas centram, piemēram, kā
nodrošināt juridisko personu sakritību, izmantojot dažādus ECHA IT rīkus.
Rokasgrāmatā arī aplūkots, kā izveidot IUCLID2 datu kopas, tas ir, rediģējamas datnes, un
sagatavot derīgu dokumentāciju (nerediģējamu datni), ko var iesniegt dalībvalstu
pilnvarotajām iestādēm, piemēram, portālā ECHA Submission portal.

Visas informācijas prasības atbilstoši tiesību aktiem ir iekļautas Vadlīnijās
par VIII pielikumu (ir pieejami tulkojumi).
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

CLP regulas VIII pielikums pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj.
Starptautiska vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze jeb IUCLID ir nozīmīga lietotne, kuru nozares
pārstāvji un iestādes izmanto, lai nodrošinātu ķīmisko vielu informācijas sagatavošanu, glabāšanu un
apmaiņu saskaņotā formātā.
1
2
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2. Piekļuve ECHA IT lietotnēm, lai iesniegtu toksikoloģijas
centra paziņojumus (PCN)
Jums ir jāizveido ECHA konts, ja vēlaties izmantot pieejamās ECHA nodrošinātās IT lietotnes,
piemēram, ECHA Cloud Services vai ECHA Submission portal, lai sagatavotu vai iesniegtu
toksikoloģijas centra paziņojumus (PCN).

ECHA Accounts rokasgrāmatā ir paskaidrots, kā izveidot, eksportēt,
importēt un kopumā pārvaldīt savu kontu:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/

.

2.1 1. posms — ECHA konta izveidošana
Pieteikšanās lapas saite: https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/. Ja jums nav derīga
lietotājvārda un paroles, tad jums vispirms būs jāreģistrējas, izveidojot kontu. Lai izveidotu
ECHA kontu, jums būs jāsniedz noteikta informācija par jūsu uzņēmumu un jāapstiprina sava
e-pasta adrese.

Lai garantētu labāko lietošanas pieredzi, ieteicams izmantot jaunāko interneta
pārlūkprogrammas Chrome, Firefox un Microsoft Edge versiju.

PCN: praktiskā rokasgrāmata — 5.1. redakcija
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2.2 2. posms — juridiskās personas piesaistīšana ECHA kontam
Dokumentāciju, izmantojot portālu ECHA Submission portal, iesniedz juridiskas personas3,
kurām pirms dokumentu iesniegšanas ir jānorāda savi dati, tostarp kontaktinformācija.
Kad ir izveidots ECHA konts un esat tajā pieteicies, kontam jāpiesaista juridiskā persona (LE).

Lai piesaistītu juridisko personu, noklikšķiniet uz pogas “Create a New legal Entity” (Izveidot
jaunu juridisko personu). Jums ir divas iespējas:
i)

izveidot jaunu juridisko personu lietotnē ECHA Accounts un ievadīt noteiktu
informāciju par uzņēmumu (2.2.1. sadaļa)

VAI
ii)

importēt jau esošu juridisko personu, piemēram, no IUCLID darbvirsmas
versijas (2.2.2. sadaļa).

Kad juridiskā persona ir piesaistīta, ECHA Accounts informācijas panelī parādās un
lietotājam kļūst pieejamas nozares lietotnes, piemēram, REACH-IT, R4BP3, ePIC,
ECHA Cloud services un ECHA Submission portal.

Juridiskā persona (LE) var būt gan sarežģīts uzņēmējdarbības veidojums, gan arī vienkārši organizēts
uzņēmums, piemēram, korporācija, sabiedrība vai viena persona.
3
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2.2.1 Jaunas juridiskās personas izveide
Atlasot opciju “Create a New Legal Entity” (Izveidot jaunu juridisko personu), tiek atvērta lapa,
kur jāievada informācija par uzņēmumu, tā adrese, kontaktinformācija un konta drošības
informācija. Pēc izveides juridiskajai personai automātiski tiek piešķirts globāli unikāls
identifikatora (GUID) numurs, lai ECHA IT lietotnēs varētu nepārprotami identificēt šo juridisko
personu, tās lietotājus un to darbības.
Lietotnē ECHA Accounts ģenerētajiem GUID numuriem ir prefikss ECHA-…

Juridiskās personas ārpus ES var strādāt lietotnē ECHA Cloud Services, piemēram,
sagatavot paziņojumu, bet nevar piekļūt portālam ECHA Submission portal, lai iesniegtu
dokumentāciju no sava konta.

Norēķinu informācija
Noteiktos iesniegšanas procesos, piemēram, iesniedzot informāciju saskaņā ar REACH
regulas prasībām, iesniedzējam ir jāmaksā nodeva tieši ECHA. Tāpēc reģistrācijas
veidlapā tiek lūgts norādīt norēķinu informāciju.
Taču ECHA nepiemēro maksu par paziņojumiem toksikoloģijas centram. Šajā sakarībā,
lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas dalībvalstis piemēro maksu
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
Lai uzzinātu par šajās dalībvalstīs noteiktajām nodevām, sazinieties ar dalībvalsts
pilnvaroto iestādi vai apmeklējiet pilnvaroto iestāžu mājaslapu:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies.
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2.2.2 Esošas juridiskās personas (LE) importēšana no IUCLID
Ja lietojat IUCLID darbvirsmas versiju, jums jau iepriekš būs izveidota juridiskā persona (GUID
numurs satur prefiksu IUC…). Ņemiet vērā to, ka ECHA IT lietotnēs, piemēram, portālā ECHA
Submission portal, jūs identificēs pēc juridiskās personas GUID lietotnē ECHA Accounts un to
salīdzinās ar paziņojumā norādīto juridisko personu, tāpēc abās vietās juridiskajai personai ir
jāsakrīt.
Tādā gadījumā varat izvēlēties vienu no šīm iespējām:
i)

eksportēt juridisko personu no ECHA Accounts uz savu IUCLID darba vidi vai

ii)

eksportēt juridisko personu no IUCLID uz ECHA Accounts.

Otrajā gadījumā, kad juridiskā persona no IUCLID ir eksportēta, piemēram, uz darbvirsmu,
varat to tieši importēt veidlapā “Create Legal Entity” (Juridiskās personas izveide), aktivizējot
sadaļu “Creation method” (Izveides metode) un atlasot datni augšupielādei.

Strādājot IUCLID darbvirsmas versijā, informāciju par juridisko personu nevar
automātiski sinhronizēt ar ECHA Accounts. Tāpēc gadījumā, ja IUCLID datubāze ir
instalēta uzņēmuma lokālajās sistēmās vai uzņēmums izstrādā pats savu rīku PCN
dokumentācijas veidošanai, jebkādas lietotnē ECHA Accounts veiktas juridiskās
personas izmaiņas būs jāreplicē šajos dokumentācijas sagatavošanas rīkos.

12
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2.3 3. posms — lietotāju pievienošana un lietotāju lomu
definēšana/pārvaldīšana
Pēc noklusējuma lietotājs, kurš izveido kontu, ir juridiskās personas pārvaldnieks, un kontam
var pievienot arī citus lietotājus, izmantojot jauna lietotāja izveides procesu. Lietotāju,
kontaktpersonu un lietotāju lomu pievienošanu, modificēšanu vai dzēšanu pārvalda lietotnes
ECHA Accounts attiecīgajā cilnē sadaļā “Legal Entity” (Juridiskā persona).

Lietotāju lomas nosaka lietotāju piekļuves līmeni ECHA IT lietotnēs. Tālāk minētas konkrētas ar
PCN saistītas lomas.
•

LE manager (LE pārvaldnieks): juridiskās personas pārvaldnieks var skatīt un rediģēt
kontu, pievienot un izņemt kontaktpersonas vai rediģēt lietotāju datus. Tikai lietotājs ar
lomu “LE pārvaldnieks” var rediģēt juridiskās personas datus, izņemot īpašo LE GUID
numuru un valsti.

•

Submission portal manager (Informācijas iesniegšanas portāla pārvaldnieks): var
iesniegt informāciju portālā ECHA Submission portal.

•

IUCLID full access (Pilna piekļuve IUCLID): var sagatavot iesniedzamo informāciju
tiešsaistē mākoņpakalpojumā IUCLID Cloud.

•

IUCLID trial (IUCLID izmēģinājums): var strādāt IUCLID Cloud izmēģinājuma versijā.

•

Ar lomu “Reader” (“Lasītājs”) un “Read” (Lasīt) var piekļūt tikai lasīšanas režīmā.

•

Iesniegšanas portāla pārvaldnieks Ierobežots: “Juridiskas personas pārvaldnieks”
var ierobežot lietotāju piekļuvi informācijai ECHA iesniegšanas portālā. Lietotāji, kuriem
piešķirta šī funkcija, var redzēt tikai informāciju par iesniegumiem, ko viņi paši
iesnieguši portālā. ŅEMIET VĒRĀ, ka tad, ja šī funkcija tiek piešķirta kopā ar citām
funkcijām, noteicošā būs tā ar lielākām tiesībām, piemēram, ja lietotājam ir
“Iesniegšanas portāla pārvaldnieks, ierobežota piekļuve” un “Iesniegšanas portāla
pārvaldnieks”, tad “ierobežota piekļuve” netiks piemērota. Turklāt lietotājam ar
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“ierobežotu” funkciju, kam ir pilnīga piekļuve IUCLID Cloud (t. i., “IUCLID pilna
piekļuve”), būs piekļuve visai informācijai, kas IUCLID Cloud pieejama par minēto
juridisko personu.
Juridiskā persona var atļaut cita tiesību subjekta trešās personas lietotājam darboties
juridiskās personas uzdevumā, piemēram, kā konsultantam. Tas ir iespējams, izmantojot
ārējā lietotāja funkciju lietotnē ECHA Accounts. 1. pielikums1. pielikumā ir paskaidrots,
kā izveidot ārējā lietotāja kontu, kā piemēru izmantojot konsultanta amatu.

2.4 4. posms — ECHA Cloud Services abonēšana
Kad ir izveidots ECHA konts un juridiskā persona, jaunajiem lietotājiem ir jāabonē
mākoņpakalpojums ECHA Cloud Services, lai varētu sākt darbu lietotnē.

Pirms lietošanas ir jāapstiprina piekrišana pakalpojuma ECHA Cloud Services lietošanas
noteikumiem un nosacījumiem, īpaši attiecībā uz pakalpojumu IUCLID Cloud un portālu ECHA
Submission portal.

14
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Noteikumi un nosacījumi visās ES valodās ir pieejami ECHA mājaslapā:
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

3. Toksikoloģijas centra paziņojuma (PCN) sagatavošana un
iesniegšana
Atkarībā no uzņēmuma vēlmēm un iekšējām sistēmām ir vairākas iespējas, kā sagatavot un
iesniegt toksikoloģijas centra paziņojumu (PCN).
Visiem paziņojumiem jāatbilst saskaņotajam PCN formātam, kas paredzēts tam, lai strukturētu
informāciju par maisījumiem, kas klasificēti kā bīstami veselībai vai fizikāli bīstami. Formāts ir
veidots uz XML bāzes, un to nosaka CLP regulas VIII pielikuma prasības.
Informācijas sagatavošanai un iesniegšanai ECHA nodrošina:
•
•
•
•

toksikoloģijas centra paziņojumu (PCN) formātu (3.1. sadaļa);
IUCLID datubāzi datu sagatavošanai (3.2. sadaļa);
portālu ECHA Submission portal (3.3. sadaļa);
starpsistēmu (System-to-system jeb S2S) pakalpojumu (3.4. sadaļa).

Papildu atbalsts saistībā ar dažādiem informācijas sagatavošanas un iesniegšanas
veidiem
Apmeklējiet mūsu e-mācību lapu, kur ir informācija par apmācībām, tīmekļa semināriem un
citām prezentācijām:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/training-material

3.1 Toksikoloģijas centra paziņojumu (PCN) formāts
PCN formāts strukturē saskaņoti prasīto informāciju par maisījumiem, kuri klasificēti kā bīstami
veselībai vai fizikāli bīstami, un kas ir pieejama toksikoloģijas centriem saindēšanās gadījumos
Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ).
PCN formāts ir veidots uz .xml bāzes un ir saderīgs ar IUCLID datubāzi, kā arī ir iestrādāts
ECHA piedāvātajos dokumentācijas sagatavošanas rīkos. Uzņēmumi to var integrēt savos
dokumentācijas sagatavošanas rīkos, piemēram, izmantojot starpsistēmu (S2S) pakalpojumu.

Papildu atbalsts saistībā ar PCN formātu
Starpsistēmu lietotāji jaunāko PCN formāta versiju un ar to saistītos dokumentus var
lejupielādēt toksikoloģijas centru tīmekļa vietnē:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notification-format
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3.2 IUCLID sistēma datu sagatavošanai
Šajā nodaļā ir aplūkots gan mākoņpakalpojums IUCLID Cloud (tiešsaistē), gan IUCLID
(bezsaistē) kā rīki, ar kuriem manuāli sagatavot toksikoloģijas centra paziņojumus. Abiem
rīkiem ir vienāds interfeiss.
Visa IUCLID datubāzes darbība ir plaši izskaidrota IUCLID funkciju
rokasgrāmatā (ir nodrošināti tulkojumi). Rokasgrāmata ir pieejama arī pašā
IUCLID lietotnē.
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation

3.2.1 IUCLID Cloud mākoņpakalpojumi
Iespēja sagatavot dokumentāciju pakalpojumā IUCLID Cloud ir pieejama no pakalpojuma
ECHA Cloud Services (https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/), kuru uztur, dublē un
atjaunina ECHA, bet dati tiek droši glabāti mākonī. Pilnajā IUCLID Cloud versijā lietotāji var
uzturēt savus zinātniskos datus un sagatavot iesniegšanai dokumentāciju. Izmēģinājuma
versiju var izmantot, lai iepazītu rīku. Izmēģinājuma versijā nav iespējams iesniegt
informāciju.

3.2.2 IUCLID 6 lejupielāde no IUCLID tīmekļa vietnes
Gatavojot informāciju bezsaistē, vienmēr ieteicams izmantot jaunāko versiju jeb IUCLID 6, ko
var lejupielādēt IUCLID tīmekļa vietnē (https://iuclid6.echa.europa.eu/home). Ir pieejama gan
darbvirsmas, gan servera versija lietotājiem, kuriem pašiem jāveic datu uzturēšanas darbības.
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Pārliecinieties, ka jums ir pēdējā IUCLID versija, jo tikai ar visjaunāko versiju izdosies
pilnīgi izpildīt toksikoloģijas centru prasības un izvairīties no nevajadzīgām kļūdām.

3.3 Portāls ECHA Submission portal toksikoloģijas centra
paziņojumiem
Portāls ECHA Submission portal ir tiešsaistes rīks, kur ES bāzēti uzņēmumi var iesniegt
toksikoloģijas centra paziņojumus attiecīgajām dalībvalstu pilnvarotajām iestādēm. Lai
iesniegtu datus portālā ECHA Submission portal, uzņēmumam ir nepieciešams aktīvs ECHA
konts, lietotājiem jābūt piešķirtām pareizajām lomām, un ir jāabonē pakalpojums.
Mūsu atbalsta un pieteikšanās lapa saistībā ar PCN:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/prepare-and-submit-a-pcn.

Portālā iesniegto informāciju var izmantot paziņojumiem vairākos tirgos, proti, vienu
iesniegumu var adresēt vairākām pilnvarotajām iestādēm.

Mākonī pieejamie datu iesniegšanas pakalpojumi ietver ECHA Submission portal pilno
pakalpojuma versiju (darba vidi) un ECHA Submission portal izmēģinājuma versiju
(testēšanas vidi). Katra no šīm versijām tālāk ir aprakstīta sīkāk.

PCN: praktiskā rokasgrāmata — 5.1. redakcija
Portāla ECHA Submission portal (pilnā pakalpojuma) instrumentu paneļa mērķlapā var
naviģēt pa dažādām sistēmas funkcijām. Līdztekus CLP regulā noteiktajiem toksikoloģijas
centru paziņojumiem tiek atbalstīti arī citi paziņojumu un pieteikumu veidi.

Portāla ECHA Submission portal izmēģinājuma versijas izkārtojums ir veidots tā, lai
brīdinātu lietotājus, ka šī ir izmēģinājuma versija. Ar testēšanu saistītā dokumentācija netiek
pārsūtīta paziņojumā norādītajiem adresātiem.
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Toksikoloģijas centra paziņojumiem portālā ECHA Submission portal ir pieejamas tālāk
uzskaitītās funkcijas.
Submit a IUCLID dossier (Iesniegt IUCLID dokumentāciju) — pārvirza uz augšupielādes un
iesniegšanas lapu.

Search for PCN notifications (Meklēt PCN paziņojumus) — pārvirza portālā uz meklēšanas
lapu, kur var meklēt iesniegtos PCN vai var meklēt visus iesniegumus, piemēram, ja iesniegta
informācija saskaņā ar citiem tiesību aktiem.

Create a dossier in IUCLID Cloud (Izveidot dokumentāciju IUCLID mākonī) — pārvirza uz
ECHA Cloud Services, kur varat izvēlēties IUCLID pilno pakalpojuma versiju vai IUCLID
izmēģinājuma versiju, lai sāktu gatavot dokumentāciju.

PCN: praktiskā rokasgrāmata — 5.1. redakcija
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3.4 Starpsistēmu pakalpojums
Starpsistēmu (system-to-system jeb S2S) pakalpojums ir pieejams, lai sniegtu atbalstu
nozarei, kas vēlas sagatavot un iesniegt PCN dokumentāciju automatizētākā veidā. Ar šī
pakalpojuma palīdzību uzņēmums var izveidot PCN dokumentāciju tieši savās sistēmās,
izmantojot ar IUCLID saderīgu PCN formātu, un iesniegt to portālā ECHA Submission portal.
Pēc tam dokumentācija no portāla tiek pārsūtīta visām attiecīgajām dalībvalstīm.
Pirmoreiz lietojot starpsistēmu pakalpojumu, uzņēmumam vajag veikt šādas darbības:
1. pieprasīt un saņemt piekļuvi portāla ECHA Submission portal S2S pakalpojumiem;
2. ģenerēt “S2S atslēgas”;
3. integrēt savā sistēmā portāla ECHA Submission portal pakalpojumus;
4. sekmīgi izpildīt savienojamības un integrācijas pārbaudes pirms pārslēgšanās uz darba
režīmu.

Ceļvedis par PCN formātu un citi nozīmīgi dokumenti
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat

Izstrādātājiem paredzēts ceļvedis par IUCLID formātu
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat

Nozarei paredzēta informācija par sistēmu savstarpējo
integrēšanu un piekļuvi pakalpojumam, tehniskā/praktiskā
dokumentācija un saistītās datnes
https://echa.europa.eu/manuals?panel=s2s#s2s
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4. Rediģējamas datu kopas izveide IUCLID sistēmā
Šajā nodaļā sīki ir aprakstīts process, kā saskaņā ar CLP regulas prasībām sagatavot
toksikoloģijas centra paziņojuma “datu kopu” IUCLID sistēmā (.i6z datni ar informāciju par
vielu vai maisījumu). Pēc tam ir aplūkoti attiecīgie “dokumenti”, kas ietver datu ievades laukus
atbilstoši informācijas prasībām CLP regulas VIII pielikumā.

4.1 IUCLID instrumentu panelis
IUCLID instrumentu panelī ir atrodami tālāk minētie logrīki.
Logrīkā Substances (Vielas) tiek glabāta informācija par vielu datu kopām, kas ir sagatavotas
vai importētas darba vidē. Skaitlis logrīkā norāda pieejamo vielu datu kopu skaitu.
Logrīkā Mixtures (Maisījumi) tiek glabāta informācija par pieejamajām maisījumu datu
kopām, kā arī par sagatavoto dokumentāciju.
Logrīku Articles (Izstrādājumi) izmanto tikai paziņojumu iesniegšanai SCIP datubāzē, kas tika
izveidota saskaņā ar Pamatdirektīvu par atkritumiem (WFD)4.

Apgabalā Import IUCLID files (Importēt IUCLID datnes) var importēt .i6z datnes darbam
izmantotajā IUCLID sistēmā. Tas var ietvert juridiskās personas, atsauces vielas vai
vielas/maisījuma datu kopas un dokumentāciju.

Šī funkcija attiecas tikai uz piegādātājiem, kuru piedāvātie izstrādājumi satur noteiktas īpaši bīstamas
vielas koncentrācijā virs 0,1 % m/m. Sīkāka informācija ir sniegta ECHA mājaslapas sadaļā par WFD
(https://echa.europa.eu/understanding-wfd).
4

PCN: praktiskā rokasgrāmata — 5.1. redakcija

21

4.2 IUCLID elementu pārvaldīšana ārpus paziņojuma
Noklikšķinot uz izvēlnes ikonas instrumentu panelī, tiks atvērta galvenā izvēlne. Tur pieejamas
tiešās saites uz dažādu elementu lapu sarakstu. Šeit ārpus paziņojuma var viegli pārvaldīt
informāciju par konkrēto elementu, piemēram, juridiskās personas, kontaktpersonas, atsauces
vielas, kā arī lietotājus un to lomas.

4.2.1 Kontaktinformācijas pārvaldīšana
Pārvaldot kontaktpersonu datus ārpus paziņojuma (tos iespējams pārvaldīt arī paziņojuma
ietvaros), var izveidot jaunu kontaktpersonu vai rediģēt esošo, ka arī eksportēt un klonēt
izvēlētas kontaktpersonas.
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4.3 Pirmreizējās maisījuma/produkta datu kopas sagatavošanas posmi
Šajā sadaļā tiek aplūkoti vispārējie principi toksikoloģijas centra paziņojumiem pielāgotas datu
kopas sagatavošanai katrā nozarē. Vispirms noklikšķiniet uz logrīka “Mixtures” (Maisījumi).

Jūs pārvirzīs uz Maisījumu/produktu lapu, kur ir saraksts ar visām pašlaik gatavotajām “datu
kopām” (oranžs maisījuma simbols), vai varat pārslēgties, lai apskatītu visas iepriekš
izveidotās “dokumentācijas” (violets piekaramās atslēgas simbols).
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4.3.1 Jaunas maisījuma/produkta datu kopas izveide
Noklikšķinot uz pogas “+New mixture/product” (+Jauns maisījums/produkts), tiek sākta
jaunas produkta/maisījuma datu kopas veidošana. Lai pabeigtu procesu, ir jāievada maisījuma
nosaukums un jānospiež poga “Create” (Izveidot).

Maisījuma datu kopu identificē nosaukums, kas tai dots veidošanas laikā. Var
izmantot jebkādu nosaukumu, taču ieteicams izvēlēties nosaukumu, ko uzņēmumā
parasti lieto attiecīgā maisījuma apzīmēšanai. Tas var būt, piemēram, iekšējais
nosaukums vai preparāta identifikators. Vajadzības gadījumā šo nosaukumu var
mainīt.

4.3.2 Darba konteksta iestatīšana
Kad maisījuma datu kopa ir izveidota, to var atvērt un izvēlēties atbilstošo opciju sarakstā
“Working context” (Darba konteksts). Darba konteksts ļauj pielāgot IUCLID laukus atbilstoši
izvēlētās jomas tiesību aktiem un procesam.
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Piemēram, darba konteksta variantu “CLP Poison centre notification” (Toksikoloģijas centra
paziņojums saskaņā ar CLP regulu) izmanto, lai sagatavotu toksikoloģijas centra paziņojumu.

Ir pieejamas vēl citas izvēles iespējas, kas attiecas uz toksikoloģijas centra paziņojumiem
(dažādi komponenti), bet tās parasti nav jāatlasa, ja veido komponentu datu kopas tieši galīgā
maisījuma sastāva dokumentā. Plašāka informācija par to, kā izveidot šīs datu kopas
paziņojumā, ir sniegta turpmākās rokasgrāmatas sadaļās:
•

“Toksikoloģijas centra paziņojums saskaņā ar CLP regulu (maisījums maisījumā)” —
(4.8. sadaļa);

•

“CLP savstarpēji aizvietojamo komponentu grupa (ICG )” — (5. nodaļa);

•

“CLP PCN standarta formulas komponents (SF)” — (5. nodaļa).

Vielu logrīka sarakstā ir arī darba konteksts vienumam “PCN Substance information” (PCN
vielas informācija). Arī šajā gadījumā tas nav jāizvēlas, kad pievienojat vielas komponentus
galīgā maisījuma sastāva dokumentam (4.7. sadaļa).
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4.3.3 Dokumentācijas projekta galvenes atvēršana un aizpildīšana
Atveriet dokumentācijas projekta galveni, noklikšķinot uz virsraksta ar hipersaiti
CLP
Poison centre notification (CLP toksikoloģijas centra paziņojums), kas redzams navigācijas
kokā kreisajā pusē. Ņemiet vērā, ka dažas dokumentācijas projekta galvenes daļas šajā posmā
ir obligāti jāaizpilda, bet citas nav. Katra daļa tālāk ir aprakstīta sīkāk.

“Dossier name” (Dokumentācijas nosaukums) un “Dossier submission remarks”
(Piezīmes par dokumentācijas iesniegšanu) ir dokumentācijas projekta galvenes lauki, kur var
ievadīt gatavotās dokumentācijas nosaukumu vai, ja vēlaties, saglabāt sev piezīmes par
dokumentācijas iesniegšanu.
“PCN number” (Toksikoloģijas centra paziņojuma numurs) ir obligātā informācija, un numuru
var ģenerēt un paziņojumam piešķirt, atverot lauku un izmantojot automātiskās ģenerēšanas
pogu, kas norādīta ar divām apaļām bultiņām. PCN numurs attiecas uz pirmreizējo paziņojumu
(vai jaunu paziņojumu pēc nozīmīgām sastāva izmaiņām), un toksikoloģijas centri to izmanto,
lai sekotu visiem jaunumiem saistībā ar paziņojumu. PCN numuru var ģenerēt dokumentācijas
sagatavošanas rīkos vai izmantot kādu no internetā pieejamajiem GUID ģenerētājiem,
piemēram, https://www.uuidgenerator.net/.
Sadaļās “Country (market placement)” (Valsts (laišana tirgū)) un “Language” (Valoda)
jāizvēlas visas vietas, kur maisījumu laidīs tirgū. Turklāt ir jānorāda arī visas vajadzīgās
valodas katram tirgus reģionam. Katrā ES dalībvalstī atļautās valodas ir atrodamas pārskatā
par dalībvalstu lēmumiem saistībā ar CLP regulas VIII pielikuma prasību īstenošanu:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies.
Valodas ir jānorāda pirms datu sagatavošanas, jo tad tiek izveidoti vajadzīgie
daudzvalodu lauki jebkuram brīvā teksta laukam, kas būs jāaizpilda visās
attiecīgajās valodās, piemēram, par toksikoloģisko informāciju.
Ir svarīgi arī apsvērt, uz kuros tirgus reģionos faktiski būtu svarīgi iesniegt
paziņojumus. Pēc sekmīgas informācijas iesniegšanas tirgus reģionus
atjauninājumos nevar dzēst, bet tos vienmēr var pievienot, ja vajadzīgs.
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Ievērojiet, ka tas ir spēkā pat tādā gadījumā, ja darbība kādas valsts tirgū tiek
izbeigta.

4.3.3.1 Skaidrojums par iesniegšanas veidiem
Iesniegšanas veids pēc noklusējuma ir iestatīts uz iesniegšanas veida prasībām “Standard”
(Standarta). Tāpēc iesniegšanas veids nav jāizvēlas atsevišķi, ja vien nav nekādu noviržu no
standarta informācijas prasībām.

Opcija “Limited Submission (industrial use only)” (Ierobežots iesniegums (tikai
rūpnieciskai lietošanai)) ir pieejama bīstamiem maisījumiem, ko laiž tirgū tikai rūpnieciskai
lietošanai.

Ievērojiet, ka jāņem vērā maisījuma pakārtotā lietošana. Ja, piemēram, maisījumu
lieto, lai sintezētu kādu maisījumu, kas paredzēts privātai vai profesionālai
lietošanai, šo opciju nevar atlasīt. Taču šī opcija attiecas uz maisījumiem, kuri
iekļauti galīgajā maisījumā, kas paredzēts profesionālam vai privātam lietošanas
veidam, kas neietilpst 45. panta un VIII pielikuma darbības jomā (tas ir, maisījumi
paredzēti tādam galalietojumam, par kuru nav jāpaziņo).

Opcija “Group submission” (Grupveida iesniegums), kas sīkāk aprakstīta 8. nodaļā, ļauj
izveidot dokumentāciju ar informāciju par vairākiem maisījumiem, ja:
•

visiem maisījumiem ir vienāds sastāvs, izņemot noteiktas smaržvielas konkrētos
apstākļos;

•

ziņotās katra komponenta koncentrācijas vērtības/diapazoni ir vienādi (izņemot
noteiktas smaržvielas);

•

visiem grupā iekļautajiem maisījumiem ir vienāda klasifikācija attiecībā uz bīstamību
veselībai un fizikālo bīstamību.

Opcija “Voluntary submission” (Brīvprātīgs iesniegums) ir pieejama tiem, kuri nav atbildīgās
personas, vai attiecībā uz maisījumiem, kas neietilpst 45. panta un VIII pielikuma tvērumā.
Brīvprātīgā iesnieguma iesniedzējs vienmēr ir atbildīgs par paziņojumu.
Brīvprātīgie iesniegumi arī ir jāuztur aktuāli, piemēram, ja nepieciešams atjaunināt
informāciju.
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4.3.3.1 Skaidrojums par paziņojumu veidiem
Ir jānorāda paziņojuma veids, piemēram, pirmreizējs, atjaunināts vai jauns paziņojums pēc
nozīmīgām sastāva izmaiņām. Šī izvēle nosaka dokumentācijas ietvaru un noteikumus, kurus
izmantos informācijas validēšanai, lietojot validācijas palīgrīku “Validation assistant”.

“Initial notification” (Pirmreizējs iesniegums) ir pats pirmais iesniegums par kādu
maisījumu/produktu. Atjauninājumus var pieņemt tikai tad, ja ir sekmīgs pirmreizējais
iesniegums.
“New notification after a significant change of composition” (Jauns paziņojums pēc
nozīmīgām sastāva izmaiņām) — tas ir jāiesniedz par paziņotu maisījumu tad, ja tā sastāvam
ir veiktas izmaiņas, kas neietilpst CLP regulas VIII pielikumā noteiktajās robežās. Tādējādi
tirgū faktiski ir divi dažādi maisījumi; abi informācijas kopumi (kas attiecas uz sākotnējo un uz
jauno sastāvu) joprojām ir spēkā (abi produkti var potenciāli palikt tirgū ilgu laiku).
Iepriekšējais iesniegums un jaunais paziņojums paliek savienoti ar saistīto PCN numuru — sk.
11.2. sadaļu.
Veidu “The submission is an update” (Iesniegums ir atjauninājums) izvēlas, ja
nepieciešams atjaunināt pašlaik datubāzē esošu informāciju. Atjauninātu iesniegumu iesniedz
tad, ja maisījuma sastāvs nemainās. Gan iepriekšējais, gan atjauninātais iesniegums joprojām
ir potenciāli aktuāli toksikoloģijas kontroles centriem un pilnvarotajām iestādēm — sk.
11.1. sadaļu.
Neizvēlieties opciju “Update” (Atjaunināt), ja dokumentācija ir jāiesniedz atkārtoti
pēc validācijas noteikumu neizpildes un iepriekš nav izdevies sekmīgi veikt
pirmreizējo iesniegšanu. Citādi tiks aktivizēts validācijas noteikums BR568.

4.3.4 Vispārējā navigācija un datu ievades funkcijas
Lapas kreisajā pusē atrodas navigācijas koks jeb satura rādītājs (TOC), kur var vienkārši
pārvietoties starp dokumentācijas projekta galveni un pielāgotajām sadaļām, kas izveidotas ar
toksikoloģijas centra paziņojumu saistītajai maisījuma datu kopai. Katrā sadaļā jāizveido
dokumenti. Navigācijas koks ļauj pārvietoties pa datu kopu, izmantojot sakļaušanas/izvēršanas
bultiņas.
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Katru no izveidotajām sadaļām un dokumentiem var izvērst un pārvaldīt ar papildu līdzekļiem.
Funkcija

Simbols

Sakļaut sadaļu
Izvērst sadaļu
Pievienot jaunu dokumentu

+

IUCLID dokuments
Skaitlis atbilst IUCLID dokumentu skaitam vienā sadaļā
Atkritne izdzēš nevajadzīgos dokumentus
Viela
Maisījums/produkts
Dokumentācijas projekta galvene

4.3.4.1 Jauna dokumenta izveide
Pirms datu kopā var ievadīt informāciju, ir jāizveido dokuments ar vajadzīgajiem ievades
laukiem, noklikšķinot uz oranžā + un atlasot opciju “+New document” (+Jauns dokuments).
Kad ir izveidots jauns dokuments, uz to norāda aizpildīts oranžs aplītis, un dokumentam pēc
noklusējuma tiek piešķirts nosaukums un numurs (piemēram, [Classification and
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Labelling.001]), kā arī specifisks dokumenta GUID numurs. Dokumenta nosaukumu var rediģēt
pēc vajadzības.

4.3.4.2 Dokumentu nosaukumu rediģēšana
Pēc dokumenta izveides ir iespējams pārsaukt ierakstus atbilstoši lietotāja vajadzībām. Tas
ļauj ātrāk atrast noteiktu ierakstu, piemēram, izmantojot funkciju “Copy from” (Kopēt no).
Vienkārši ielieciet kursoru laukā un atbilstoši rediģējiet nosaukumu. Kad dokuments ir
pārsaukts, ir jāsaglabā izmaiņas.

4.3.4.3 Datu kopēšana no esošiem dokumentiem
Ja jums ir iepriekš izveidoti informācijas dokumenti kāda maisījuma datu kopām, tie būs
pieejami atkārtotai izmantošanai citās datu kopās.

30
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Lai iekļautu iepriekš sagatavoto informāciju, noklikšķiniet uz trim punktiņiem “…” augšējā
labajā stūrī datu kopai, kurā strādājat. Tiks parādītas vairākas funkcijas, tostarp “Copy data
from…” (Kopēt datus no…).

Tiek rādīts saraksts ar pieejamajām datu kopām, kur atlasīt informāciju. Noklusēti iestatītais
elementa veids ir “Mixtures” (Maisījumi), proti, maisījumu datu kopas, bet var atlasīt veidu
“Dossiers” (Dokumentācija). Varat izmantot meklēšanas funkciju, lai vieglāk atrastu avota
informāciju un ātrāk izdarītu izvēli.

Ir iespējams veikt datu lielapjoma kopēšanu no dokumentācijas uz
jaunizveidotu datu kopu, kā elementa veidu izvēloties dokumentāciju un atlasot
informāciju, kuru gribat kopēt.
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Kad ir atlasīts avota dokuments, no kura kopēt informāciju, varat kopēt visas sadaļas (ņemiet
vērā, ka dokumentācijas galvenes informāciju nevar pārrakstīt ar kopēšanu), vai varat sīkāk
precizēt, kuras sadaļas vēlaties kopēt.

Pēc norādītās informācijas pārkopēšanas kopētais dokuments tiks rādīts kā “[sākotnējais
dokumenta nosaukums].COPY”, bet to jebkurā brīdī var pārsaukt.
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4.3.4.4 Klonēšanas funkcijas izmantošana
Ir pieejama funkcija “Clone” (Klonēt), kas atvieglo, piemēram, atjauninātās dokumentācijas
sagatavošanu, replicējot maisījuma datu kopu, lai to rediģētu un no tās izveidotu jaunu
dokumentāciju. Šādā gadījumā nav nepieciešams atkārtoti ievadīt visu informāciju par
maisījumu, piemēram, tā sastāvu, toksikoloģisko informāciju vai informāciju par produktu.
Ņemiet vērā to, ka darba konteksts netiek klonēts, tāpēc jums būs atkārtoti
jāiestata darba konteksts un jāievada informācija dokumentācijas projekta
galvenē.

Šī funkcija ir pieejama datu kopu sarakstā, noklikšķinot uz trim punktiņiem “…” pie datu kopas,
kuru vēlaties replicēt, un atlasot opciju “Clone” (Klonēt).

Varat arī atvērt pašu maisījuma datu kopu un izveidot klonētu kopiju, noklikšķinot uz trim
punktiņiem “…” augšējā labajā stūrī. Tad tiks atvērts funkciju saraksts, kas ietver opciju
“Clone” (Klonēt).

Kad datu kopa ir klonēta, tā maisījuma datu kopu sarakstā parādīsies ar nosaukumu
“sākotnējais maisījuma nosaukums_CLONE_[datums]”, bet jūs to varat atbilstoši rediģēt pirms
jaunas dokumentācijas izveides.
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5. PCN sagatavošana — sadaļu pēc sadaļas
5.1 Sadaļa “Mixture identity and legal submitter” (Maisījuma identitāte
un likumīgais iesniedzējs)
5.1.1 “Mixture name” (Maisījuma nosaukums)
Tas ir maisījuma nosaukums, kas tika ievadīts, izveidojot jauno maisījuma/produkta datu
kopu. Tas var būt produkta tirdzniecības nosaukums, bet ne obligāti. Šo lauku var rediģēt.

5.1.2 “Legal submitter” (Likumīgais iesniedzējs)
Likumīgā iesniedzēja dokumentā ir parādīts juridiskās personas nosaukums un GUID. Tā ir
juridiskā persona, kuru salīdzina ar lietotāju, kas pieteicies portālā ECHA Submission portal un
uzskata par atbildīgo personu.

Maisījuma līmenī noteiktajam juridiskās personas GUID ir jāsakrīt ar juridisko
personu, kura iesniegšanas brīdī ir pieteikusies portālā ECHA Submission portal.
Ņemiet vērā, ka, mainot juridiskās personas nosaukumu, iesniedzošās juridiskās
personas GUID nemainās. Visas ar juridisko personu saistītās izmaiņas ir
jāpārvalda lietotnē ECHA Accounts.
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5.1.2.1 Kā mainīt likumīgā iesniedzēja GUID?
Informāciju par juridiskās personas īpašnieku var mainīt, norādot citu juridisko personu, ja
nepieciešams. Lai noņemtu juridisko personu, noklikšķiniet uz juridiskās personas īpašnieka
nosaukuma, kas satur hipersaiti.

Noklikšķiniet uz simbola “X”, lai noņemtu piesaistīto juridisko personu.

Lai atvērtu sarakstu ar pieejamajām juridiskajām personām, noklikšķiniet uz vienuma “Select”.

Izvēlieties sarakstā no jūsu darba vidē pieejamajām juridiskajām personām. Ja tās tur nav, tad
informācija par juridiskās personas īpašnieku ir jāimportē, piemēram, no lietotnes ECHA
Accounts.
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Nerediģējiet juridiskās personas nosaukumu vai citus datus, piemēram,
kontaktinformāciju, datu kopā. To darot, likumīgā iesniedzēja juridiskās personas
GUID nemainīsies. Ja šo informāciju ir nepieciešams atjaunināt, tas jādara lietotnē
ECHA Accounts.

5.1.3 “Other identifiers” (Citi identifikatori)
Šajā sadaļā var pievienot papildinformāciju par maisījumu.

Noklikšķiniet uz funkcijas “+New item” (+Jauns vienums) un veiciet atlasi izvēles sarakstā
“Name type” (Nosaukuma veids), piemēram, “Colour index” (Krāsas indekss). Pēc tam ievadiet
konkrētu informāciju laukā “Name” (Nosaukums) — vai nu atlasiet noteiktu nosaukumu izvēles
sarakstā (tikai degvielām un standarta formulām), vai atlasiet opciju “Other” (Cits).

Ja nosaukuma laukā atlasa opciju “Other” (Cits), brīvā teksta laukā var norādīt sīkāku
informāciju.
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5.1.4 “Contact persons” (Kontaktpersonas)
Sadaļā “Contact persons” (Kontaktpersonas) reģistrē personas lomu un kontaktinformāciju,
piemēram, “Emergency contact” (Saziņai ārkārtas situācijā), ja tiek iesniegts ierobežots
iesniegums, vai “Contact point” (Kontaktpunkts), ja iesniedzēja rīcībā nav plašākas
informācijas par reaģēšanu ārkārtas situācijās veselības jomā.
Noklikšķiniet uz funkcijas “+New item” (+Jauns vienums) un atlasiet jau izveidotu
kontaktpersonu vai izveidojiet jaunu.

Ja izvēles sarakstā “Contact Type” (Kontaktpersonas veids) nav jums vajadzīgā
kontaktpersonas veida, varat atlasīt opciju “Other” (Cits) un ievadīt informāciju brīvā teksta
laukā.
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Ierobežotiem iesniegumiem jāizvēlas opcija “Emergency contact” (Saziņai
ārkārtas situācijā).
Turklāt, ja maisījumu laiž tirgū vienā tirgus reģionā, ir jānorāda tikai viens ieraksts ar
šo informāciju saziņai ārkārtas situācijā. Ja iesniegums attiecas uz vairākiem tirgus
reģioniem, tad ir jānorāda vairāku kontaktpersonu ieraksti. Katrā ierakstā ietver
informāciju par kontaktpersonu saziņai ārkārtas situācijā katrā valstī, pat ja visās valstīs
ir vienāda kontaktinformācija.

5.2 Maisījuma sastāva dokuments
Maisījuma sastāva dokuments ietver informāciju par visiem maisījuma komponentiem tādā
sastāvā, kā maisījums tiek laists tirgū. Lai ievadītu informāciju par sastāvu, vispirms jāizveido
jauns dokuments ar funkciju “+New document”.
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Kad ir izveidots maisījuma sastāva dokuments, izveidojiet sadaļu “Components” (Komponenti),
kur jāpievieno galīgā maisījuma atsevišķas vielas un maisījuma komponenti, atlasot funkciju
“+New item” (+Jauns vienums).

Izveidojiet vienumu, un to var atvērt un aizpildīt, noklikšķinot uz zilā krāsā ietonētās zonas.

Atveras lodziņš “Set values” (Vērtību iestatīšana), kur katram komponentam jāievada
konkrētas vērtības.

“Name” (Nosaukums): komponenta nosaukums. Vispirms jāizvēlas komponenta veids, proti,
viela vai maisījuma komponents. Pēc atlasīšanas tiek prasīts komponentu identificēt.
“Function” (Funkcija): funkcija ir obligāti jāiekļauj tikai tad, ja norādāt GCI (vispārīgā
komponenta identifikatora) komponentu. Tādos gadījumos jāizvēlas starp smaržvielām vai
krāsvielām. Jebkurā citā gadījumā informāciju var sniegt brīvprātīgi.
“Typical concentration / Concentration range” (Tipiskā koncentrācija / koncentrācijas
diapazons): komponentu koncentrāciju var norādīt kā tipisko koncentrāciju (t. i., precīzu
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koncentrāciju) vai kā koncentrācijas diapazonu un izteikt kā % (m/m) vai % (v/v). Jāietver
diapazonu ziņošanas operatori (>, <, ≤, ≥).
Ņemiet vērā, ka visu komponentu koncentrācijas mērvienības ir jānorāda vienādi.

Koncentrācijas deklarēšana
Koncentrācija jādeklarē saskaņā ar atļautajām
robežvērtībām, kas noteiktas VIII pielikumā, ja vien
nav spēkā kādi specifiski noteikumi. Šeit sniegta
informācija par atļautajiem diapazoniem un praktiski
piemēri:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/componentsof-major-concern.
Šos komponentu veidus var atzīmēt tikai tad, ja komponenti atbilst CLP regulas
VIII pielikumā norādītajiem īpašajiem nosacījumiem. Papildu informāciju sk. 6. nodaļā.
•

Standarta formulas (SF) komponents

•

Savstarpēji aizvietojamu komponentu grupa (ICG)

•

Vispārīgais komponenta identifikators (GCI)

5.3 Vielas komponenta pievienošana
Katru galīgā maisījuma vielas komponentu identificē ar informāciju, kas ietverta vielas datu
kopā. Vielas datu kopas ir nepieciešamas arī visām vielām, kas ietvertas ziņoto maisījumu
maisījumos (MiM) sastāvā.
(Galvenā) maisījuma sastāva dokumentā vispirms ar funkciju “+New item” ir jāizveido jauns
vienums. Izveidotajam komponenta laukam tiek piešķirts numurs. Noklikšķinot uz lauka (kas
iekrāsots zilā krāsā), atveras vērtību iestatīšanas lodziņš, kur laukā “Name” (Nosaukums)
atlasiet vienumu “Substance” (Viela).
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Vielu var ietvert vienā no šiem veidiem:
i) atlasot sarakstā iepriekš sagatavotu vielas datu kopu vai
ii) izveidojot jaunu vielas datu kopu ar pievienošanas funkciju (“+Create”).

i)

Ja vielu izvēlas no saraksta, nosaukuma sadaļa automātiski tiek aizpildīta ar
informāciju no vielas datu kopas, kā arī tiek izveidota sasaiste ar visu pārējo
informāciju šajā datu kopā.
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ii)
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Lai izveidotu vielas datu kopu, manuāli jāievada tālāk minētā informācija.

“Reference substance” (Atsauces viela): informācija par atsauces vielu ir nepieciešama
vielas komponentiem (izņemot vispārīgos komponentu identifikatorus) — arī šajā gadījumā
atsauces viela vai nu ir jāatlasa sarakstā (ja pieejama), vai, ja tā nav pieejama, varat to
lejupielādēt un importēt tieši jūsu darba vidē vai varat izveidot savu atsauces vielas
dokumentu.
“Legal entity” (Juridiskā persona): juridiskā persona ir obligāti jānorāda, lai izveidotu IUCLID
datu kopu, bet tā nav obligāta PCN vajadzībām, un šī informācija netiek pārbaudīta. Jūsu
juridiskā persona jau automātiski ir iepriekš ievadīta, bet to var rediģēt, piemēram, uz
nedefinētu juridisko personu.
“Substance name” (Vielas nosaukums): vielas nosaukuma lauks ir brīva teksta lauks, kas
nav piesaistīts konkrētai valodai. Tāpēc paziņotājs var pats izvēlēties visiem saņēmējiem
piemērotāko valodu. Nosaukumus vēl citās valodās var ietvert atsauces vielas dokumenta
laukā “Synonyms” (Sinonīmi).
Ja vielas komponentam ir vairāki nosaukumi, tie visi nav jānorāda šajā laukā. Papildu
nosaukumus ieteicams ietvert atsauces vielas dokumenta laukā “Synonyms”
(Sinonīmi) — sk. 5.3.2. sadaļu.
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5.3.1 Atsauces vielas dokumenta lejupielādēšana no IUCLID tīmekļa
vietnes
Atsauces vielu izmanto, lai definētu vielas identitāti tā, lai šo definīciju varētu pēc vajadzības
atkārtoti izmantot vairāk nekā dokumentācijā. Lai gan atsauces vielas dokumentus var izveidot
dokumentācijas sagatavošanas laikā, tos var arī lejupielādēt no IUCLID tīmekļa vietnes un
importēt kā gatavu kopu (https://iuclid6.echa.europa.eu/get-reference-substances).
Ņemiet vērā, ka lejupielādei pieejamās atsauces vielu kopas netiek aktualizētas, un
tajās var būt kļūdas un nesakritības. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt paziņojumā
izmantoto informāciju.
IUCLID tīmekļa vietnes lapā “Search and download Reference substance” (Atsauces vielas
meklēšana un lejupielāde) vispirms atrodiet vielu, izmantojot EK numuru vai citu produkta
identifikatoru. No rezultātu saraksta var lejupielādēt datni (.i6z formātā) un lokāli saglabāt to
ar jēgpilnāku nosaukumu.

Lai atsauces vielu importētu jūsu IUCLID darba vidē, atlasiet opciju “Browse” (Pārlūkot) un
atrodiet iepriekš saglabāto datni, piemēram, uz darbvirsmas.
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Kad atsauces vielas datne ir sekmīgi importēta, tā būs pieejama atsauces vielu sarakstā.

5.3.2 Atsauces vielas izveidošana un sasaistīšana
Vielas datu kopu ar atsauces vielu var sasaistīt: a) veicot atlasi atsauces vielu sarakstā vai
b) izveidojot jaunu atsauces vielu. Lai izveidotu jaunu atsauces vielu, ir jānorāda vismaz šāda
informācija:
i)

atsauces vielas nosaukums;

ii) vismaz viens no šiem atsauces vielas identifikatoriem: EK numurs, CAS numurs,
IUPAC nosaukums, starptautiskais ķīmiskās vielas nosaukums, krāsas indekss
vai INCI nosaukums. Lūdzu, ievērojiet, ka starptautiskais ķīmiskās vielas
nosaukums ir jānorāda IUPAC nosaukuma laukā.

Polimērus uzskata par vielām, un tie jāidentificē tādā pašā veidā kā jebkurš cits
komponents, proti, ir jānorāda nosaukums un identifikācijas numurs, kā aprakstīts CLP
regulas 18. panta 2. punktā. Ja informācija par EK numuru, CAS numuru vai IUPAC
nosaukumu nav pieejama, zināmo nosaukumu var ievadīt IUPAC nosaukuma laukā
atsauces vielas dokumentā.

Veidojot jaunu atsauces vielu, tiek atvērta attiecīgā veidlapa, kur var ievadīt informāciju.
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Izvēlnē “Inventory number” (Numurs sarakstā) nav uzskaitītas pilnīgi visas vielas. Ja
viela nav atrodama EK sarakstā, jums laukā “Reference substance information”
(Informācija par atsauces vielu) būs manuāli jāievada vielas identitātes dati.

Atsauces vielas lauku “Synonyms” (Sinonīmi) var izmantot, lai, piemēram, pievienotu
nosaukumu citās valodās vai pievienotu vēl citus nosaukumus, teiksim, vispārpieņemtos
nosaukumus.

PCN: praktiskā rokasgrāmata — 5.1. redakcija

5.3.3 Vielas klasificēšana (un marķēšana)
Jāiekļauj jauns klasificēšanas un marķēšanas dokuments par vielu. Var izveidot jaunu
dokumentu vai pārkopēt informāciju no esoša avota.

Jaunajā dokumentā vielas klasifikāciju norāda, atlasot to no izvēles saraksta “Hazard
categories and statements” (Bīstamības kategorijas un apzīmējumi). Attiecīgajos laukos var
norādīt arī konkrētas koncentrācijas robežvērtības un M-faktorus, ja piemērojams.
Ja viela nav klasificēta kā fizikāli bīstama, bīstama veselībai vai videi, atlasiet opciju “Not
classified” (Nav klasificēts). Atlasot šo opciju, klasifikācijas lauki tiek iesaldēti. Šajā sadaļā
var ievadīt arī papildu bīstamības klases (“Additional hazard classes”).
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Cilnē “Labelling” (Marķēšana) nav obligāti jānorāda informācija par vielas komponentiem, bet
to var pievienot brīvprātīgi. Ņemiet vērā, ka funkcija “Calculate” (Aprēķināt) izmanto
iepriekšējā darbībā ievadīto klasifikācijas informāciju, lai atvasinātu marķēšanas informāciju.
Iesniedzējam ir pienākums pārbaudīt aprēķināšanas funkcijas rezultātus marķēšanas
sadaļā. Ja vajadzīgs, informāciju var rediģēt.

5.4 “Maisījums maisījumā” (MiM) komponenta pievienošana
5.4.1 MiM identificēšana un koncentrācijas norādīšana
Katram MiM komponentam, kas ietverts tirgū laižamā galīgajā maisījumā, ir jāizveido
maisījuma datu kopa. Ja ziņojat par zināmām MiM vielām, ir nepieciešamas atsevišķas vielu
datu kopas, un katrai no tām jābūt attiecīgam identifikatoram un sasaistei ar atsauces vielu.

Ja visas “maisījums maisījumā” komponenta vielas ir zināmas, par tām ir jāziņo
atsevišķi kā par visām pārējām vielām, proti, šis komponents nav jāiekļauj
dokumentācijā kā MiM. Šādā gadījumā pārliecinieties, vai neesat divreiz ziņojuši par
vienu un to pašu vielu — atkārtotie paziņojumi būs jāapvieno vienā paziņojumā.
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(Galvenā) maisījuma sastāva dokumentā vispirms ar funkciju “+New item” ir jāizveido jauns
vienums. Noklikšķinot uz lauka (kas iekrāsots zilā krāsā), atveras vērtību iestatīšanas lodziņš,
kur laukā “Name” (Nosaukums) atlasiet vienumu “Substance” (Viela).

MiM var norādīt vienā no šiem veidiem:
i)

atlasīt sarakstā iepriekš sagatavotu maisījuma datu kopu, ja pieejama, VAI

ii) izveidot jaunu maisījuma datu kopu ar funkciju “+Create” (+Izveidot) un ievadīt
vajadzīgo informāciju.

i)

ii)
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Atlasot maisījuma datu kopu sarakstā, vērtību iestatīšanas lodziņā tiks automātiski ievadīts
MiM komponenta nosaukums un saistītā informācija.

Veidojot maisījuma datu kopu, jums būs manuāli jāievada informācija par maisījuma
komponentu, tostarp tālāk prasītie dati.
“Mixture name” (Maisījuma nosaukums): maisījuma nosaukumu ievada brīva teksta laukā,
norādot nosaukumu, ko saņēmis piegādātājs.
Ja maisījuma komponentam ir vairāki nosaukumi, tie visi nav jānorāda šajā laukā. Tos
var norādīt sadaļā “Other identifiers” (Citi identifikatori).

“Legal entity owner” (Juridiskās personas īpašnieks): juridiskā persona ir obligāti jānorāda,
lai izveidotu IUCLID datu kopu, bet tā nav obligāta PCN vajadzībām, un šī informācija netiek
pārbaudīta. Šobrīd juridiskā persona ir jāatlasa, piemēram, tā var būt jūsu pašu juridiskā
persona.
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Kad maisījuma nosaukums ir norādīts un saglabāts, ir jāaizpilda vērtību iestatīšanas lodziņš.
“Function” (Funkcija): funkcija ir obligāti jāiekļauj tikai tad, ja norādāt GCI (vispārīgā
komponenta identifikatora) komponentu. Tādos gadījumos jāizvēlas starp smaržvielām vai
krāsvielām. Jebkurā gadījumā informāciju var sniegt brīvprātīgi.
“Typical concentration / concentration range” (Tipiskā koncentrācija / koncentrācijas
diapazons): komponentu koncentrāciju var norādīt kā tipisko koncentrāciju (t. i., precīzu
koncentrāciju) vai kā koncentrācijas diapazonu un izteikt kā % (m/m) vai % (v/v). Ievadiet
atbilstošo informāciju par to, vai MiM komponents atbilst 100 % no galīgā maisījuma, vai tikai
daļai no galīgā maisījuma. Jāietver diapazonu ziņošanas operatori (>, <, ≤, ≥). Aptuvenu
vērtību operators “ca.” nav atļauts.

Ņemiet vērā, ka visu komponentu koncentrācijas mērvienības ir jānorāda vienādi.

Bīstamu un nebīstamu komponentu koncentrācijas ir jādeklarē saskaņā ar atļautajām
robežvērtībām, kas noteiktas VIII pielikumā (ja vien nav spēkā kādi specifiski noteikumi). Šeit
pieejama plašāka informācija par šiem diapazoniem, tostarp praktiski piemēri no mūsu tīmekļa
vietnes: https://poisoncentres.echa.europa.eu/components-of-major-concern.

Šos komponentu veidus var norādīt tikai tad, ja komponenti atbilst CLP regulas
VIII pielikumā norādītajiem īpašajiem nosacījumiem. Papildu informāciju sk. 6. nodaļā.
•

Standarta formulas (SF) komponents

•

Savstarpēji aizvietojamu komponentu grupa (ICG)

•

Vispārīgais komponenta identifikators (GCI)
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5.4.2 Informācijas aizpildīšana par MiM
Šajā sadaļā ir aprakstīti uz MiM attiecināmie dokumenti un norādīts, kā ievadīt informāciju
IUCLID sistēmā, ja nav zināms viss MiM sastāvs.
Ja galvenā maisījuma sastāva dokumentam pievieno MiM komponentu un noklikšķina uz pogas
“Save” (Saglabāt), navigācijas kokā tiek ģenerēts papildu informācijas lauku kopums. Šīs
sadaļas kļūst redzamas, kad bultiņām izvērš MiM. Lai ievadītu informāciju katrā sadaļā,
vispirms ir jāizveido jauns dokuments, izmantojot funkciju “New document”.

Ņemiet vērā, ka atkarībā no informācijas, ko ziņojat par maisījumiem maisījumos, var
nevajadzēt aizpildīt visas sadaļas un laukus. Skatiet Vadlīnijas par VIII pielikumu
(https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp), lai noskaidrotu, kāda
informācija ir obligāti jāsniedz par jūsu maisījumu maisījumā, kā noteikts CLP regulas
B daļas VIII pielikuma 3.2.2. iedaļā.
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“MiM identity” (MiM identitāte): ņemiet vērā, ka MiM nosaukums (un juridiskā persona) tika
norādīts izveides procesā iepriekšējā posmā. Jūs varat pievienot informāciju par MiM sadaļā
“Other identifiers” (Citi identifikatori), piemēram, norādīt, vai MiM atbilst standarta formulai vai
degvielai VIII pielikuma izpratnē. Šeit nav nepieciešams norādīt kontaktpersonas saistībā ar
MiM — sk. tālāk sadaļu “MiM suppliers (MiM piegādātāji)”.

“MiM composition” (MiM sastāvs): šeit ievada MiM vielu (tikai) komponentus. Vielas
komponentu izvērš plašāk, lai ietvertu informāciju par MiM vielas identitāti (atsauces vielu) un
klasifikāciju (sk. 4.3.5.3. un 4.3.5.4. sadaļu).

“MiM UFI”: šajā laukā var ietvert piegādātāja nodrošināto MiM UFI, ja tas pieejams. Sadaļā
“Regulatory programme” (Regulatīvā programma) ir jānorāda CLP regulā prasītais individuālais
maisījuma identifikators (UFI), ko ievada laukā “ID”.
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“MiM supplier” (MiM piegādātājs): informāciju par piegādātāju var ietvert, atlasot to juridisko
personu sarakstā. Ja attiecīgās informācijas nav sarakstā, to var izveidot, izmantojot funkciju
“+New document” (+Jauns dokuments), un norādīt vajadzīgos datus par MiM piegādātāju (MiM
piegādātāja nosaukumu, e-pasta adresi un tālruņa numuru). MiM piegādātāja juridiskās
personas GUID netiek prasīts.
Norādot informāciju par MiM piegādātāju, pārliecinieties, ka šie dati attiecas uz
piegādātāju Eiropas Savienībā. Tas palīdzēs iestādēm, ja būs jāveic turpmāki
pasākumi saistībā ar sastāvu.

MiM “Classification and labelling” (Klasificēšana un marķēšana): MiM klasifikācija jānorāda,
atlasot to izvēles sarakstā “Hazard categories and statements” (Bīstamības kategorijas un
apzīmējumi). MiM marķēšanas elementi netiek pieprasīti, bet tos var ietvert brīvprātīgi. Lai
atvieglotu šo procesu, var izmantot aprēķināšanas funkciju “Calculate”, bet iesniedzējam pēc
tam ir jāpārbauda rezultāti.
“MiM safety data sheets” (MiM drošības datu lapas): šī informācija nevienā gadījumā nav
obligāta, bet ir pieejams lauks, kur pēc izvēles var augšupielādēt datnes vairākās valodās.
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5.4.3 MiM sastāva informācijas ievadīšana
Kad ir izveidots MiM sastāva dokuments, tiek parādīta sadaļa “Components” (Komponenti).
Šeit var pievienot zināmās vielas, kas ietilpst MiM sastāvā. Katru vielu pievieno, noklikšķinot uz
funkcijas “+New item” (+Jauns vienums).

Komponentu sadaļā noklikšķinot uz izveidota vienuma (zilā tonī), tiek atvērts attiecīgais MiM
vielu vērtību iestatīšanas lodziņš.

“Name” (Nosaukums) — ņemiet vērā, ka nosaukuma laukā atļauts pievienot tikai MiM sastāvā
esošus vielu komponentus.
“Function” (Funkcija) nav jānorāda obligāti, bet to var norādīt brīvprātīgi.
“Typical concentration” (Tipiskā koncentrācija) vai “Concentration range” (Koncentrācijas
diapazons) ir jānorāda par MiM sastāvā esošo vielu. Parasti šo informāciju iegūst no SDS, un to
nepārbauda.
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5.4.4 MiM komponentu vielas identitātes un klasifikācijas informācijas
ievadīšana
Vērtību iestatīšanas lodziņā atlasot lauku “Name” (Nosaukums), tiek sākts MiM vielas
komponentu identificēšanas process. Vielu var identificēt vienā no šiem veidiem:
•

izvēloties esošu datu kopu vai

•

izveidojot jaunu datu kopu.

Jebkurā gadījumā katrs MiM sastāvā ietilpstošais vielas komponents vielas identitātes
dokumentā ir jāsasaista ar atsauces vielu un ir jānorāda klasifikācija. Klikšķiniet uz > bultiņām
navigācijas kokā, lai plašāk izvērstu MiM vielu sadaļu un tiktu parādīti vielas identitātes un
klasificēšanas un marķēšanas dokumenti.

Vispirms ir jāizveido jauns klasificēšanas un marķēšanas dokuments, kurā pēc tam
jāievada vismaz tāda informācija kā vielas klasifikācija attiecībā uz fizikālo bīstamību un
bīstamību cilvēku veselībai vai norāde “Nav klasificēts”, kā piemērojams. Informācija par
marķēšanu netiek obligāti prasīta, bet to var norādīt brīvprātīgi.
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5.4.5 Paziņojuma sagatavošana par 100 % MiM
Specifiskās situācijās, kad iesniedzēja rīcībā nav pietiekamas informācijas par sastāvu, kā
prasīts VIII pielikumā (un iesniedzējs nevar iegūt šo informāciju no piegādātāja), var būt
pieļaujams iesniegt paziņojumu, kurā viens maisījums maisījumā veido 100 % no galīgā
maisījuma sastāvā.

Arī šādā gadījumā tāpat ir jāiesniedz pilnīgs paziņojums, veicot tālāk aprakstītās darbības.
1. Izveidojiet jaunu maisījuma datu kopu un kā darba kontekstu norādiet CLP
toksikoloģijas centra paziņojumu.
2. Ievadiet visu prasīto informāciju paziņojumā par galīgo maisījumu.
a. Dokumentācijas galvenes sadaļa (piemēram, tirgi, valodas, paziņošanas veidi)
b. Produkta informācijas sadaļa (piemēram, iepakojums, lietošanas veids,
galvenais paredzētais lietošanas veids, tirdzniecības nosaukumi, krāsa,
agregātstāvoklis)
c. UFI un citu identifikatoru sadaļa (ģenerējiet un pievienojiet savu UFI)
d. Informācija par maisījumu (piemēram, klasificēšana un marķēšana,
toksikoloģiskā informācija, pH)
3. Izveidojiet maisījuma sastāva dokumentu un ievadiet visu prasīto informāciju par
maisījumu maisījumā.
a. Pievienojiet vielas komponentu.
b. Norādiet maisījuma nosaukumu un juridisko personu (tā var nedefinēta juridiskā
persona vai pat jūsu pašu juridiskā persona).
c. Tiks izveidots vērtību iestatīšanas lodziņš, kur ievadīt tipisko koncentrāciju. Šeit
norādiet vērtību 100 %.
d. Pēc šīs informācijas saglabāšanas atveriet MiM komponentu lapas kreisajā
pusē — tiks parādītas vēl vairākas sadaļas, kas jāaizpilda.
4. Ir šādas MiM komponenta sadaļas:
a. MiM identitāte (tiek automātiski aizpildīta no 3.b darbības).
b. MiM sastāvs (šeit pievienojiet atsevišķus MiM vielas komponentus. Katrai vielai
jānorāda nosaukums un koncentrācija.)
c. Nākamajā līmenī katrai vielai:
i. jāizveido jauns vielas identitātes dokuments un jānorāda saite uz
atsauces vielu,
kā arī
ii. jāizveido jauns klasificēšanas un marķēšanas dokuments un jānorāda
MiM klasifikācija.
d. MiM UFI sadaļa — šeit pievienojiet piegādātā maisījuma UFI.
e. MiM piegādātājs — pievienojiet informāciju par piegādātāju.
f. Klasificēšana un marķēšana — pievienojiet MiM klasifikāciju.
g. MiM drošības datu lapas — šeit var pievienot drošības datu lapas.
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5.5 Produkta identitātes/informācijas dokuments
Produkta informācijas dokuments (sadaļā “Product identity” (Produkta identitāte)) ietver
vajadzīgo informāciju, lai identificētu tirgū laistu(-us) maisījumu saturošu(-us) produktu vai
produktus. Lai izveidotu produkta informācijas dokumentu, navigācijas kokā atlasiet funkciju
“+New document” (+Jauns dokuments).

Ir iespējams izveidot vairākus produkta informācijas dokumentus maisījumam, kad ir
vēlams nodalīt informāciju par konkrētiem maisījumā ietilpstošiem produktiem,
piemēram, ja tiem atšķiras tirdzniecības nosaukumi vai UFI vai varbūt atšķiras tirgus
reģioni. Atsevišķus produkta informācijas dokumentus var būt noderīgi sagatavot arī
tad, ja, piemēram, atbildīgā persona ietver papildinformāciju, kas paredzēta izplatītājam
kā klientam.
Produkta informācijas dokumentā ir sadaļas “Group submission” (Grupveida iesniegums —
attiecas tikai uz šo konkrēto iesniegšanas veidu un ir sīkāk aplūkots 8. nodaļā), “Product
identifiers” (Produkta identifikatori; sk. 5.5.1. sadaļu) un “Additional information”
(Papildinformācija; sk. 5.5.2. sadaļu).

PCN: praktiskā rokasgrāmata — 5.1. redakcija

57

5.5.1 “Product identifiers” (Produkta identifikatori)
Sadaļā “Product identifiers” (Produkta identifikatori) ietver tirdzniecības nosaukumu un citus
nosaukumus, kā arī individuālo maisījuma identifikatoru (UFI). Atsevišķus vienumus pievieno,
noklikšķinot uz funkcijas “+New item” (+Jauns vienums).

“Trade names” (Tirdzniecības nosaukumi): šeit ievada produkta tirdzniecības nosaukumu, kā
norādīts tā etiķetē. Vienā IUCLID dokumentā iespējams iekļaut vairākus tirdzniecības
nosaukumus (piemēram, kad vienu un to pašu maisījumu laiž tirgū ar dažādiem tirdzniecības
nosaukumiem, bet uz to attiecas vienāda informācija par produktu). Tos var arī katru pievienot
individuāli atsevišķos produkta informācijas dokumentos.
Ja ir vairāki tirdzniecības nosaukumi, tie jāietver kā atsevišķi vienumi.
Neievadiet visus tirdzniecības nosaukumus kā ierakstu vienā laukā.

“Other names” (Citi nosaukumi): šajā sadaļā var ietvert jebkādus citus nosaukumus, kas var
būt norādīti etiķetē un var palīdzēt identificēt maisījumu.
“Unique formula identifiers (UFI) and other identifiers”
(Individuālie maisījuma identifikatori (UFI) un citi identifikatori): šajā regulatīvās programmas
identifikatoru sadaļā pievieno vienu vai vairākus individuālos maisījuma identifikatorus jeb UFI.
Ir trīs tālāk minētie uz CLP PCN attiecināmi identifikatori, kuri piemērojamā gadījumā jāietver
paziņojumā.
i.

UFI — 16-rakstzīmju burtciparu kods ar noteiktu formātu, to ietver šajā sadaļā.
UFI ģeneratora rīks ir pieejams ECHA Toksikoloģijas centru tīmekļa vietnē:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator.
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ii.

Saistītais PCN numurs — ja iesniedzat jaunu paziņojumu pēc nozīmīgām sastāva
izmaiņām, tad ir jānorāda ar CLP regulu saistītais PCN numurs (sīkāku informāciju par
atjauninājumiem sk. 11. nodaļā).

iii.

Vairāku komponentu produkta identifikators — ļauj norādīt, ka noteikti maisījumi
(par kuriem paziņo atsevišķi) pieder pie viena un tā paša vairāku komponentu produkta
(visu informāciju sk. 7.2. sadaļā).

UFI ģeneratora rīks
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

UFI lietotāja rokasgrāmata (pieejami tulkojumi) un cits
atbalsts
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator

5.5.2 “Additional information” (Papildinformācija)
Produkta papildinformācijas sadaļā ir tālāk aprakstītie lauki.

5.5.2.1 “Colour” (Krāsa)
Var atlasīt vienu vai vairākas krāsas. Ja atlasa vairākas krāsas, piemēram, bezkrāsains un zils,
tas nozīmē, ka produkts tiek laists tirgū šādos variantos (piemēram, ja maisījuma sastāvā
atšķiras krāsvielas, kuras ir identificētas ar vienu un to pašu vispārīgo komponenta
identifikatoru (GCI); sk. 6.1. sadaļu).
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5.5.2.2 “Physical state” (Agregātstāvoklis)
Jāizvēlas produkta agregātstāvoklis 20 °C temperatūrā ar 101 hPa spiedienu (t. i., gāzveida /
šķidrs / ciets). Atlasot izvēles sarakstā, papildus var norādīt informāciju par formu un
intensitāti (piemēram, ciets: pārslas; caurspīdīgs).

Ņemiet vērā to, ka, izvēloties kādu agregātstāvokli, tiek iespējotas/atspējotas noteiktas
formas.

5.5.2.3 “Packaging” (Iepakojums)
Ja maisījums tiek piegādāts dažādu veidu un lielumu iepakojumos, ir jānorāda informācija par
visiem attiecīgajiem tirgū laistajiem veidiem un lielumiem (nav atļauts norādīt diapazonu).
Turklāt, atzīmējot izvēles rūtiņu, var norādīt, ka produktam nav iepakojuma.

Vienā iepakojuma vienumā var norādīt vairākus iepakojuma lielumus.
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Taču, ja izmanto vairāk nekā vienu iepakojuma veidu, vajag dažādus iepakojuma vienumus.

Iepakojums nav obligāti jānorāda maisījumiem, kurus lieto tikai rūpnieciskajās ražotnēs
un uz kuriem var attiekties ierobežotas informācijas iesniegšanas iespēja.

Var ietvert jebkādus ar iepakojumu saistītos dokumentus, piemēram, etiķeti. Pieņemamie
datņu formāti iekļauj PDF, Word, jpeg un citus.
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5.5.2.4 “Product use category information” (Informācija par produkta lietošanas
kategoriju)

i.

“Use type” (Lietošanas veids): izvēlētajam(-iem) lietošanas veidam(-iem) jāatspoguļo
gan pats maisījums, kāds laists tirgū, gan arī citi maisījumi, kuros tas ietverts tālākos
piegādes ķēdes posmos. Piemēram, izmantošanai rūpnieciskās ražotnēs piegādāta
maisījuma lietošanas veidam jāatspoguļo arī pārējie lietošanas veidi, ja šo maisījumu
tālāk izmanto profesionālai vai privātai lietošanai paredzētu produktu sintezēšanai.

ii.

“Main intended use” (Galvenais paredzētais lietošanas veids): ir jānorāda viena
galvenā paredzētā lietošanas veida kategorija katrā produkta informācijas dokumentā.
Sarakstā ir iekļautas kategorijas no Eiropas Produktu kategorizēšanas sistēmas
(EuPCS). Ritiniet pa sarakstu vai izmantojiet meklēšanas funkciju.
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Ja produkts var atbilst vairākām kategorijām un tam ir nepieciešama licence saskaņā ar
Biocīdu regulu (BPR) vai Augu aizsardzības līdzekļu regulu (PPPR), kā galvenais
paredzētais lietošanas veids jāizvēlas tā produktu kategorija, kura atspoguļo paredzēto
lietošanu kā biocīdam vai augu aizsardzības līdzeklim.

iii.

“Secondary uses” (Sekundārie lietošanas veidi): šī ir neobligāta informācija, ko var
sniegt par produktiem, kuri atbilst vairākām galvenā paredzētā lietošanas veida
kategorijām.

EuPCS praktiskā rokasgrāmata un palīgmateriāli visās ES valodās:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

5.5.2.5 “Country (Market placement)” (Valsts (laišana tirgū))
Visu tirgus reģionu uzskaitījumam, kas ietverts produkta informācijas dokumentā(-os),
jāatbilst dokumentācijas projekta galvenē norādītajam pilnīgajam sarakstam. Ja ir vairāki
produkta informācijas dokumenti, katra dokumentācijas projekta galvenē norādītā valsts ir
jāatlasa vismaz vienreiz: sarakstā “Active market” (Aktīvais tirgus) vai “Ceased market”
(Neaktīvais tirgus).
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i.

“Active market (country)” (Aktīvais tirgus (valsts)): iepriekš sagatavošanās posmā
dokumentācijas projekta galvenē tika norādīti visi attiecīgie tirgus reģioni paziņojumam.
Šos tirgus reģionus jānorāda atbilstoši produkta informācijas dokumentam. Ja vienu un
to pašu produktu piedāvā dažādos tirgus reģionos, tajā pašā produkta dokumentā var
atlasīt visas attiecīgās valstis. Var arī izveidot vairākus produkta informācijas
dokumentus un ietvert tajos attiecīgās valstis.

ii.

“Ceased market (country)” (Neaktīvais tirgus (valsts)): iesniedzējs atjauninājumā
var norādīt, vai ir pārtraukta produkta tirdzniecība kādā konkrētā tirgus reģionā.
Attiecīgo valsti vai valstis var atlasīt šajā sarakstā. Vienlaikus ir jāatceļ šo valstu atlase
šī paša produkta informācijas dokumenta sarakstā ar aktīvajiem tirgiem.

Produkta izņemšana no tirgus ir IT rīku funkcija, un tā ir ietverta PCN formātā.
Informāciju par produktu, kas izņemts no tirgus, var ietvert atjauninātā dokumentācijā,
bet to nevajag jaukt ar iesniegtas dokumentācijas atspējošanas risinājumu!

5.6 (Galīgā) maisījuma klasificēšana un marķēšana
Šajā sadaļā jānorāda visas pareizās un attiecināmās bīstamības kategorijas un apzīmējumi,
atlasot tos iepriekš definētā sarakstā ar esošajām vērtībām (atbilstoši CLP regulā noteiktajiem
kritērijiem).
Standarta iesniegumā vienam maisījumam drīkst būt tikai viens klasificēšanas un
marķēšanas (C&L) dokuments. Ja šī veida iesniegumam pievieno vairākus C&L
dokumentus, tiks pārkāpts validēšanas noteikums.

5.6.1 Klasifikācijas informācija
“Not classified” (Nav klasificēts): ja maisījums nav klasificēts kā fizikāli bīstams, bīstams
veselībai vai videi, atlasiet “Not classified”. Atlasot šo opciju, klasifikācijas lauki tiek iesaldēti.
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“Physical and health hazards” (Fizikālā bīstamība un bīstamība veselībai): izvēles sarakstā
atlasiet visas bīstamības kategorijas un apzīmējumus katrai bīstamības klasei, kura attiecas uz
jūsu maisījumu. Var meklēt iepriekš sagatavotu tekstu.

“Environmental hazards” (Bīstamība videi): ja maisījums ir klasificēts kā fizikāli bīstams vai
bīstams cilvēku veselībai, tad nav obligāti jānorāda tā bīstamība videi, taču to var norādīt, lai
nodrošinātu pilnīgu informāciju. Ja maisījums ir klasificēts tikai kā bīstams videi un jūs
paziņojumu iesniedzat brīvprātīgi, tad ir jānorāda attiecīgā klasifikācija.
“Additional hazard classes” (Papildu bīstamības klases): ir pieejami brīvā teksta lauki, kur
var norādīt papildu bīstamības klases un apzīmējumus visās vajadzīgajās valodās.

5.6.2 Informācija par marķējumu
Tāpat kā vielu un maisījumu maisījuma datu kopās, marķējuma elementus (kas galīgajam
maisījumam ir obligāti) var automātiski aizpildīt, izmantojot pogu “Calculate” (Aprēķināt).
Iesniedzējam ir jāpārbauda un pēc vajadzības jākoriģē vai jāpapildina izveidotā informācija.
Marķējuma dokumentā ir ietverti tālāk aprakstītie lauki.
“Signal word” (Signālvārds): nolaižamajā sarakstā ir tādas izvēles iespējas kā “Bīstami”,
“Brīdinājums” vai “Signālvārda nav”.

“Hazard pictogram” (Bīstamības piktogramma): pieejamas vairākas bīstamības
piktogrammu izvēles iespējas atbilstoši CLP regulas prasībām.
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“Hazard and Precautionary statements” (Bīstamības apzīmējumi un drošības prasību
apzīmējumi): šajā sadaļā jānorāda visas pareizās un attiecināmās bīstamības kategorijas un
apzīmējumi (marķēšanai), atlasot iepriekš definētā sarakstā ar esošajām vērtībām (atbilstoši
CLP regulā noteiktajiem kritērijiem).
Daži apzīmējumi ietver laukus, kur brīvā tekstā var ievadīt papildinformāciju. Šo
informāciju var norādīt visās vajadzīgajās valodās atbilstoši valstīm, kur maisījumu
laidīs tirgū.

“Additional labelling requirements” (Papildu prasības par marķēšanu): šī sadaļa attiecas
uz papildu informāciju par bīstamību, proti, EUH apzīmējumiem.
Dažiem maisījumiem ir tikai EUH208 klasifikācija, kas attiecas uz maisījumiem, kuri nav
klasificēti kā sensibilizējoši, taču satur vismaz vienu sensibilizējošu vielu. Vadlīnijās par
VIII pielikumu ir norādīts, ka par šādiem maisījumiem paziņojums ir jāiesniedz tikai
brīvprātīgi.
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“Notes” (Piezīmes): šajā sadaļā ir izvēles saraksts, kur var atlasīt papildu apakškategorijas
klasifikācijai pēc GHS.
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5.7 Maisījuma drošības datu lapas un toksikoloģiskā informācija
Izveidojiet jaunu toksikoloģiskās informācijas dokumentu vai iekopējiet informāciju no esoša
dokumenta, ja tas ir pieejams un aktuāls. Jebkurā gadījumā šajā sadaļā jāietver informācija
par maisījuma vai tā komponentu toksikoloģisko ietekmi, kā prasīts maisījuma drošības datu
lapas 11. iedaļā.
“Toxicological information (section 11 of SDS)” (Toksikoloģiskā informācija (SDS
11. iedaļa)): standarta iesniegšanas gadījumā katram paziņojumam atļauts pievienot tikai
vienu toksikoloģiskās informācijas dokumentu. Taču, ja iesniegums attiecas uz vairākiem
tirgiem/valodām, tad šī informācija jānorāda katrā valodā, kas atlasīta dokumentācijas
projekta galvenē.
Ir jānodrošina, lai šeit ievadītā informācija būtu izmantojama atsevišķi un neietvertu,
piemēram, savstarpējās atsauces uz citām SDS iedaļām.

“Safety data sheets of mixture/product” (Maisījuma/produkta drošības datu lapas):
maisījuma drošības datu lapas (SDS) pievienošana nav obligāta, un tā neatbrīvo atbildīgo
personu no pienākuma sniegt informāciju vajadzīgajā formātā. Iespējams pievienot vairākus
SDS pielikumus, un var ietvert informāciju par valsti un valodu.

5.8 “Additional information” (Papildinformācija)
Sadaļa “Additional information” (Papildinformācija) ietver informāciju par pH līmeni. Lai sniegtu
šo informāciju, varat izveidot jaunu pH dokumentu vai atbilstošā gadījumā izmantot funkciju
“Copy data from…” (Kopēt datus no…).
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Ir divas iespējas, kā sniegt informāciju par pH līmeni.
i)

“pH not available” (pH nav pieejams): ja pH līmeni nevar izmērīt, ir jāatzīmē
lodziņš, lai norādītu, ka pH līmenis nav būtisks. Tad nav jānorāda ne pH vērtība, ne
šķīduma koncentrācija. Šajā gadījumā jāsniedz pamatojums, kāpēc netiek norādīta
vērība.

ii)

Ievadiet vērtību laukā “pH value” (pH vērtība): pH līmeni var norādīt kā
konkrētu vērtību vai kā diapazonu.

•

Lai norādītu konkrētu pH vērtību, jāievada tikai viens skaitlis.

•

Lai norādītu diapazonu, jāizmanto attiecīgie operatori, piemēram, <,>. Operators ca.
(aptuveni) netiek pieņemts, norādot pH līmeni toksikoloģijas centra paziņojumos.
Ja pH =<3 vai >=10, vēlamais maksimālais diapazons ir 1 vienība.
Ja pH 3 < vai <10, vēlamais maksimālais diapazons ir 3 vienības.
Pārsniedzot šos ierobežojumus, tiks aktivizēts kvalitātes noteikums validācijas atskaitē,
un to kopā ar paziņojumu nosūtīs dalībvalstij (proti, tiks aktivizēts brīdinājums; sk.
5.1.1. sadaļu).

•

“Solution concentration” (Šķīduma koncentrācija): šis lauks ir obligāts, ja ir norādīta
pH vērtība.
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6. Maisījuma sastāvs — specifiski gadījumi
Šajā sadaļā aplūkots maisījuma sastāva dokuments specifiskos apstākļos.
•

Vispārīgā komponenta identifikatora (GCI) norādīšana

•

Standarta formulas (SF) norādīšana

•

Savstarpēji aizvietojamu komponentu identifikatora (ICG) norādīšana

6.1 Vispārīgā komponenta identifikatora (GCI) norādīšana
Vispārīgā komponenta identifikatoru var izmantot, lai identificētu komponentus, kurus izmanto
tikai smaržas vai krāsas piešķiršanai un tikai tad, ja tie nav klasificēti kā bīstami veselībai.
Šajā dokumentā tos dēvē par “GCI komponentiem”.
Vienu un to pašu GCI veidu, t. i., “smaržvielas” vai “krāsvielas”, var izmantot, lai identificētu
vienu vai vairākus komponentus. Taču attiecīgā GCI koncentrācijai nedrīkst pārsniegt 5 % no
smaržvielu summas un 25 % no krāsvielu summas.

GCI komponentiem ir obligāti nepieciešams klasificēšanas un marķēšanas dokuments.
Ja ir vairāki komponenti, kurus identificē ar vienu un to pašu GCI un kuriem ir vienāda
fizikālās bīstamības un/vai bīstamības videi klasifikācija, tos var ietvert vienā GCI
komponentā.
Tāpat arī vienu un to pašu GCI tajā pašā sastāvā var izmantot vairākas reizes, ja vien
netiek pārsniegta maksimālā koncentrācijas robežvērtība 5 % vai 25 %.

GCI komponenti var būt vielas vai maisījumi maisījumos. Jebkurā gadījumā GCI komponentam
jānorāda nosaukums un funkcija (t. i., smaržviela vai krāsviela), jānorāda koncentrācija un
jāatzīmē GCI izvēles rūtiņa.
Lai pievienotu GCI komponentu no maisījuma sastāva dokumenta, izvēlieties funkciju “+New
item” (+Jauns vienums), un tiks parādīts vērtību iestatīšanas lodziņš.
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Laukā “Name” (Nosaukums) atlasiet opciju “Substance” (Viela) vai “Mixture/Product”
(Maisījums/produkts), lai atvērtu attiecīgo uzskaitījuma lapu. Varat sarakstā atlasīt pieejamu
datu kopu, ja tā ir iepriekš sagatavota, vai varat izveidot jaunu datu kopu ar funkciju
“+Create” (+Izveidot).

Lai izveidotu jaunu datu kopu, norādiet komponenta nosaukumu (piemēram, “Smaržviela” vai
“Krāsviela”) un juridisko personu.
Ņemiet vērā, ka juridiskā persona (LE) ir obligāti jānorāda, lai izveidotu IUCLID datu
kopu, bet tā nav obligāta PCN vajadzībām, un šī informācija netiek pārbaudīta. Šobrīd
juridiskā persona ir jāatlasa, piemēram, tā var būt jūsu pašu juridiskā persona.

GCI vielas komponentiem netiek prasīta informācija par atsauces vielu.

Aizpildiet vērtību iestatīšanas lodziņu, norādot funkciju un koncentrāciju, un atzīmējiet izvēles
rūtiņu “GCI”. Ja GCI komponents ietver vairākas smaržvielas vai krāsvielas, ir jānorāda to
kopējā koncentrācija.

Ja GCI komponentu pievieno kā maisījumu, uz to neattiecas standarta identifikācijas prasības
kā maisījumiem maisījumos (proti, nav jānorāda UFI, sastāvs un informācija par
piegādātājiem).
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6.2 Standarta formulas (SF) norādīšana
Standarta formulas ir izstrādātas īpaši cementam, ģipsim un gatavajam betona maisījumam,
un tās ir uzskaitītas VIII pielikuma D daļā. Pašlaik regulā ir ietvertas 23 standarta formulas, un
katra no tām norāda komponentus ar noteiktu koncentrācijas diapazonu. Uz maisījumiem, kas
atbilst noteiktai standarta formulai, attiecas mazāk stingras sastāva prasības, un informācijas
iesniegšanā var daļēji atkāpties no standarta prasībām.
Īpašas standarta formulas datu kopas (informāciju par sastāvu) var sagatavot, lejupielādējot
gatavas datu kopas no Toksikoloģijas centru tīmekļa vietnes vai izveidojot pašiem savu datu
kopu.
Maisījums var ietvert tādu standarta formulu:
i.

kas veido 100 % no galīgā maisījuma (šādā gadījumā viss maisījums atbilst standarta
formulai, un to var šādi izmantot iesniegumā; maisījumā nav neviena cita
komponenta), vai tādu,

ii.

kas veido tikai daļu no galīgā maisījuma, jo tas satur vēl citus komponentus līdztekus
standarta formulā norādītajiem.

Standarta formulas komponentus var paziņot:
i.

(galvenā) maisījuma sastāva dokumentā, katram atsevišķajam komponentam atzīmējot
izvēles rūtiņu “Standard formula (SF) component” (Standarta formulas (SF)
komponents);

ii.

MiM sastāva dokumentā, atzīmējot izvēles rūtiņu “Standard formula (SF) component”
(Standarta formulas (SF) komponents); šajā gadījumā standarta formula kā MiM ir
ietverta galīgajā sastāvā.
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Ņemiet vērā, ka iesniedzējam ir pienākums sniegt pēc iespējas detalizētāku informāciju.
Tāpēc, ja ir iespējams ziņot precīzākus koncentrācijas diapazonus, nekā norādīts
standarta formulā VIII pielikuma D daļā (piemēram, ja tie pieejami SDS), tad tas ir
jādara. Komponentus joprojām var atzīmēt kā SF komponentus, lai atteiktos no normālo
koncentrācijas diapazonu pārbaudīšanas noteikumiem.

6.2.1 Gatavo standarta formulas datu kopu lejupielāde
Katrai standarta formulai (SF) VIII pielikuma D daļā ir norādīts sastāvs (komponentu identitāte
un koncentrācija). Piemērs:

Ērtības labad SF datu kopas ir iepriekš sagatavotas un pieejamas lejupielādei un izmantošanai
jūsu IUCLID sistēmā. Ņemiet vērā, ka datu kopā ir ietverta tikai informācija par sastāvu
(nosaukums un identifikācijas numuri, kā arī koncentrācija atbilstoši normatīvajām prasībām).
Tāpēc jums šīs datu kopas būs jāpapildina ar vēl citu informāciju, piemēram, par klasifikāciju.
Protams, ja vēlaties, varat izveidot arī savas SF datu kopas.
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Norādījumi par to, kā importēt un mainīt datu kopas juridisko personu, ir sniegti šeit:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notification-format.

6.2.2 Informācijas ievadīšana, ja galīgais maisījums 100 % atbilst
standarta formulai
Galīgais maisījums pilnīgi atbilst standarta formulai (SF), ja tam nav neviena cita komponenta,
izņemot standarta formulā norādītos. Tādā gadījumā līdztekus maisījuma nosaukumam sadaļas
“Mixture identity and legal submitter” (Maisījuma identitāte un likumīgais iesniedzējs) laukā
“Other identifiers” (Citi identifikatori) ir jāiekļauj SF nosaukums un apraksts (kā VIII pielikuma
D daļā).
Laukā “Name” (Nosaukums) ir jāatlasa opcija “Standard formula (SF)” (Standarta formula
(SF)), kas nosaukuma laukā aktivizēs nolaižamo sarakstu. Tajā ietverti atļautie SF nosaukumi
no VIII pielikuma D daļas.

Lai (galvenā) maisījuma sastāva dokumentā paziņotu SF vielas komponentu, ar funkciju
“+New item” (+Jauns vienums) pievienojiet vielas komponentu.
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Ir jāziņo katrs vielas komponents (nosaukums un koncentrācija) atbilstoši VIII pielikuma
D daļā norādītajam attiecīgajam standarta sastāvam un jāpiesaista atsauces viela. Visbeidzot
katram komponentam jāatzīmē izvēles rūtiņa “Standard formula (SF) component” (Standarta
formulas (SF) komponents).

Ievērojiet, ka VIII pielikuma D daļā uzskaitītās standarta formulas var ietvert komponentu
grupas ar vienādu koncentrācijas diapazonu.

Īpašos gadījumos maisījuma komponents (t. i., MiM) ir jāizveido un jāietver galīgā maisījuma
sastāva dokumentā. Sadaļā “Name” (Nosaukums) ievadiet maisījuma komponenta
nosaukumu, ietverot grupas komponentu nosaukumus (piemēram, “Dūmvadu putekļi /
neorganiski dabiskie minerālu materiāli”). Maisījuma komponenta atsevišķās vielas (piemēram,
dūmvadu putekļi un neorganiski dabiskie minerālu materiāli) arī ir jāidentificē, bet tikai
maisījuma komponentam jāatzīmē izvēles rūtiņa “Standard formula (SF) component”
(Standarta formulas (SF) komponents).
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6.2.3 Informācijas ievadīšana, ja daļa no maisījuma atbilst standarta
formulai
Ja galīgais maisījums satur vēl citus komponentus līdztekus VIII pielikuma D daļā norādītajai
standarta formulai (SF), šie komponenti jāiekļauj datu kopā saskaņā ar komponentu ziņošanas
standarta noteikumiem. Standarta formulā neietilpstošos papildu komponentus nedrīkst
atzīmēt kā standarta formulas (SF) komponentus.
Šādā gadījumā viss maisījums neatbilst standarta formulai. Tāpēc attiecīgās SF nosaukums un
apraksts ir jānorāda katram SF ietilpstošajam atsevišķajam komponentam (vielai vai MiM),
nevis galvenajam maisījumam.
Sadaļā “Other substance identifiers” (Citi vielas identifikatori) atlasiet funkciju “+New item”
(+Jauns vienums). Tiks atvērts vērtību iestatīšanas lodziņš, kur laukā “Name type”
(Nosaukuma veids) var atlasīt opciju “Standard formula (SF)” (Standarta formula (SF)) un pēc
tam ievadīt konkrēto standarta formulu laukā “Name” (Nosaukums).

Iespējams arī ietvert visu SF kā maisījuma komponentu, tas ir, MiM. Lai to izdarītu galvenā
maisījuma dokumentā, atlasiet funkciju “+New item” (+Jauns vienums), noklikšķiniet uz
attiecīgā lauka (zilā tonī), lai to atvērtu un atlasiet opciju “Mixture/Product”
(Maisījums/Produkts).
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Kad ir pievienots MiM komponents un atlasīta juridiskā persona, laukā “Other identifiers” (Citi
identifikatori) izvēlieties funkciju “+New item” (+Jauns vienums), lai atlasītu atbilstošo
SF nosaukumu.

Ņemiet vērā, ka juridiskā persona (LE) ir obligāti jānorāda, lai izveidotu IUCLID datu
kopu, bet tā nav obligāta PCN vajadzībām, un šī informācija netiek pārbaudīta. Šobrīd
juridiskā persona ir jāatlasa, piemēram, tā var būt jūsu pašu juridiskā persona.

Pievienojiet MiM koncentrāciju galīgajā maisījumā un atzīmējiet izvēles rūtiņu “Standard
Formula (SF) component” (Standarta formulas (SF) komponents).

Kad standarta formula ir pievienota kā MiM, atsevišķi standarta formulas komponenti ir
jānorāda standarta formulas (t. i., MiM) sastāva sadaļā (vispirms ar funkciju “New document”
izveidojiet jaunu dokumentu), kurai var piekļūt no navigācijas koka lapas kreisajā pusē.
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Katru atsevišķo komponentu identificē standarta formulas MiM sastāva dokumentā.
Noklikšķinot uz funkcijas “+New item” (+Jauns vienums), tiek palīdzēts izveidot ierakstu par
komponentu (vērtību iestatīšanas lodziņā).

Katra komponenta identitāte un koncentrācija jāziņo atbilstoši vērtībām, kas norādītas
CLP regulas VIII pielikuma D daļā.
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6.3 Savstarpēji aizvietojamu komponentu grupas (ICG) norādīšana
Savstarpēji aizvietojamu komponentu grupa (ICG) sastāv no vairākiem komponentiem, kuri ir
savstarpēji līdzīgi pēc noteiktiem kritērijiem, un ikvienu no komponentiem maisījumā var
savstarpēji aizvietot, nemainot maisījuma vispārējo klasifikāciju, bīstamību vai rīcību
medicīniskā ārkārtas situācijā.
ICG paredzēts izmantot, kad nav iespējams precīzi noskaidrot noteiktu komponentu
koncentrāciju katrā laika punktā, ja šos komponentus lieto kā savstarpēji aizvietojamus.
Sīkāku informāciju par kritērijiem, kādiem komponentiem jāatbilst, lai par tiem ziņotu kā par
daļu no ICG, skatiet Vadlīnijās par VIII pielikumu.

Visas informācijas prasības atbilstoši tiesību aktiem ir iekļautas Vadlīnijās
par VIII pielikumu (ir pieejami tulkojumi).
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

ICG ietilpstošos komponentus sauc par savstarpēji aizvietojamiem komponentiem. Gatavojot
toksikoloģijas centra paziņojumu, grupu vispirms izveido kā maisījuma/produkta (t. i., MiM)
komponentam un pēc tam pievieno un tad identificē savstarpēji aizvietojamos komponentus
(vielas vai MiM).

6.3.1 1. posms — grupas norādīšana
Maisījuma sastāva dokumentā ar funkciju “+New item” (+Jauns vienums) pievienojiet visus
komponentus, t. i., vielas vai MiM, un ICG.

ICG izveidojiet maisījuma komponentu (t. i., MiM) un laukā “Name” (Nosaukums) ievadiet
grupas nosaukumu, kas atbilst grupas komponentu tehniskajai(-ām) funkcijai(-ām). Ir
jāatlasa juridiskā persona (var būt nedefinēta).
Jānorāda ICG komponenta (nevis atsevišķo grupas komponentu) koncentrācija galīgajā
maisījumā un jāatzīmē ICG izvēles rūtiņa.
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Sīkāku ICG aprakstu visās attiecīgajās valodās var sniegt, sadaļā “Other identifiers” (Citi
identifikatori) pievienojot jaunu ierakstu ar funkciju “+New item” (+Jauns vienums) un laukā
“Name type” (Nosaukuma veids) atlasot opciju “Interchangeable Component Group (ICG)”
(Savstarpēji aizvietojamu komponentu grupa (ICG)). Informācija jāiekļauj daudzvalodu laukā
“Remarks” (Piezīmes).

Grupas komponentu nosaukumam jābūt jēgpilnam un jānorāda un grupā ietilpstošajiem
komponentiem, lai avārijas dienestu operators varētu viegli identificēt, kāda veida
komponenti var ietilpst galīgajā maisījumā.

Juridiskā persona (LE) ir obligāti jānorāda, lai izveidotu IUCLID datu kopu, bet tā nav
obligāta PCN vajadzībām, un šī informācija netiek pārbaudīta. Šobrīd juridiskā persona ir
jāatlasa, piemēram, tā var būt jūsu pašu juridiskā persona.

6.3.2 2. posms — informācijas par komponentiem norādīšana
Kad maisījuma sastāva dokumentā ir izveidota ICG, ar ICG saistītie dokumenti tiks rādīti
navigācijas kokā. Tad savstarpēji aizvietojamos komponentus var pievienot ICG sastāva
dokumentam. Savstarpēji aizvietojamie komponenti ir jāidentificē saskaņā ar tālāk
norādītajiem standarta noteikumiem, kas attiecas uz vielām vai MiM.
Katrs ICG ietilpstošais MiM komponents ir jāidentificē ar šādiem datiem:
i) tā nosaukums un viss sastāvs (ja pieejams) vai
ii) tā nosaukums un UFI (ja pieejams), vai
iii) tā nosaukums, sastāvs no SDS un informācija par piegādātāju.
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Katrs ICG ietilpstošais vielas komponents ir jāidentificē tāpat kā jebkura cita viela un jāsasaista
ar atsauces vielu.

ICG ietilpstošajiem komponentiem nav jānorāda koncentrācija.

Informāciju par klasifikāciju var norādīt attiecībā uz visu ICG, īpaši tad, ja visiem
komponentiem ir tieši tāds pats sastāvs. Ja pastāv nelielas atšķirības (iespējams,
apakškategoriju līmeni), katram komponentam klasifikācija ir jānorāda atsevišķi. Tādā
gadījumā ICG klasifikāciju nevajag norādīt.
Var norādīt informāciju par visas ICG pH līmeni un toksikoloģiskajām īpašībām (proti,
attiecībā uz visiem ICG ietilpstošajiem komponentiem), bet tas netiek juridiski prasīts.
Informācija par koncentrāciju jāsniedz par visu ICG, nevis par atsevišķiem ICG ietvertajiem
komponentiem. Ja ir zināma atsevišķu savstarpēji aizvietojamo komponentu koncentrācija, to
nevajag paziņot kā daļu no ICG.
Ja MiM ir atzīmēts kā ICG, tas nevar ietver komponentu, kurš papildus ir atzīmēts kā:
•
•

•

standarta formula;
vispārīgais komponenta identifikators;
cita savstarpēji aizvietojamu komponentu grupa.
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6.4 Ziņošana par degvielas maisījumiem
Tāpat kā standarta formulām (SF) atbilstošiem maisījumiem, arī attiecībā uz noteiktām
degvielām (t. i., tām, kas minētas regulas VIII pielikuma 3. tabulā) ir iespējamas atkāpes no
standarta informācijas prasībām. Šādu atļauto degvielu sastāvu var ziņot saskaņā ar drošības
datu lapu (un papildus jebkādu citu pieejamo informāciju par sastāvu).

6.4.1 1. posms — degvielas identificēšana
Sadaļā “Other identifiers” (Citi identifikatori) identificējiet degvielu galvenā maisījuma līmenī,
laukā Name type (Nosaukuma veids) atlasot opciju “Fuels” (Degvielas) un izvēles sarakstā
izvēloties atbilstošo degvielu nosaukumu.

6.4.2 2. posms — degvielas komponentu pievienošana
(Galvenā) maisījuma sastāva dokumentā pievienojiet katru komponentu ar funkciju “+New
item” (+Jauns vienums) un ievadiet informāciju par komponentu, laukā “Name” (Nosaukums)
atlasot komponenta veidu — “Substance” (Viela) vai “Mixture” (Maisījums).
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6.4.3 3. posms — komponentu identificēšana
Visām ziņotajām vielām jānorāda nosaukumi, un tās jāsasaista ar atsauces vielas dokumentu
un sniegto informāciju par klasifikāciju.

6.4.4 4. posms — pilnīga informācija par sastāvu
Aizpildiet vērtību iestatīšanas lodziņu ar informāciju par katra komponenta sastāvu un atlasiet
izvēles rūtiņu “Standard Formula (SF) component” (Standarta formulas (SF) komponents).
Jāaizpilda arī pārējās paziņojuma sadaļas.

Komponentiem jāatzīmē izvēles rūtiņa “Standard Formula (SF) component” (Standarta
formulas (SF) komponents), lai atteiktos no normālā koncentrācijas diapazonu
pārbaudīšanas noteikumiem.
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7. Citi apsvērumi saistībā ar īpašiem maisījumiem
Šajā sadaļā aplūkoti:
•

vairāku komponentu produkti;

•

maisījuma/izstrādājuma kombinācija.

7.1 Vairāku komponentu produktu norādīšana
Vairāku komponentu produkti ir produkti, kas satur atsevišķu maisījumu kopumu (piemēram,
reaģenti, testēšanas komplekti, trauku mazgāšanas tabletes utt.), un par katru maisījumu ir
jāziņo atsevišķi, norādot tā unikālo maisījuma identifikatoru (UFI).
UFI un pārējo identifikatoru sadaļā var sniegt informāciju par to, ka noteikti maisījumi (par
kuriem ziņo atsevišķi) pieder pie viena un tā paša (vairāku komponentu) produkta, norādot
PCN vairāku komponentu produkta identifikatoru.
PCN vairāku komponentu identifikatoru:
•

var lietot visos paziņojumos, kas attiecas uz to pašu vairāku komponentu produktu;

•

nepārbauda ar validācijas noteikumiem;

•

var izmantot paziņotājam aktuālā veidā, piemēram, kā esošu identifikatoru (piemēram,
kā cita maisījuma UFI, vairāku komponentu produkta tirdzniecības nosaukumu) vai kā
jaunu identifikatoru (piemēram, kā globāli unikālo identifikatoru jeb GUID).

Ja jūsu maisījums/produkts ir saistīts ar vairāku komponentu produktu, tad visa
attiecīgā informācija (piemēram, par maisījumu, kas izveidots pirms lietošanas) ir
papildus jānorāda toksikoloģijas informācijas laukā. Šajā gadījumā jābūt skaidri
saprotamam, kura informācija attiecas uz maisījumu un kura — uz vairāku komponentu
produktu.
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7.2 Kombinēto maisījumu/izstrādājumu norādīšana
Daži maisījumi tiek laisti tirgū apvienojumā ar izstrādājumiem, un par tiem var būt jāpaziņo.
Viens no piemēriem maisījuma un izstrādājuma kombinācijai ir tīrīšanas salvete (kur
izstrādājums ir maisījuma nesējs).

Izvērtējiet savu objektu, piemērojot kritērijus, kas aprakstīti Vadlīniju par prasībām
attiecībā uz vielām izstrādājumos 2. nodaļā.

PCN formāts neatbalsta maisījuma/izstrādājuma kombināciju norādīšanu. Taču šo
informāciju ir iespējams ietvert ar iepakojumu saistītos dokumentos, piemēram, pievienojot
attēlu.

Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos
https://echa.europa.eu/lv/guidance-documents/guidance-on-reach.
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8. Grupveida iesniegumi (maisījumiem, kuriem atšķiras tikai
smaržvielu komponenti)
Vairākiem maisījumiem var sagatavot grupveida iesniegumu (GI), ja:
i)

visiem maisījumiem ir vienāds sastāvs, izņemot noteiktas smaržvielas konkrētos
apstākļos (un atšķirīgo smaržvielu koncentrācija katrā maisījumā nepārsniedz kopumā
5 % no maisījuma summas);

ii) ziņotā katra komponenta koncentrācija/diapazoni ir vienādi (izņemot noteiktas
smaržvielas);
iii) visiem grupā iekļautajiem maisījumiem ir vienāda klasifikācija attiecībā uz bīstamību
veselībai un fizikālo bīstamību.
Turpmākajās sadaļās sniegta informācija, kas attiecas tikai uz grupveida iesniegumu.
Dokumentācijā ir jānorāda visa VIII pielikumā prasītā informācija, kā piemērojams un izklāstīts
iepriekšējās sadaļās.

8.1 1. posms — pareizā iesniegšanas veida noteikšana
Dokumentācijas projekta galvenes sadaļā “Submission type” (Iesnieguma veids) izvēlieties
opciju “Group submission” (Grupveida iesniegums).

Viens maisījums, kuru piedāvā tirgū ar atšķirīgu maisījuma/produkta informāciju,
piemēram, ar dažādiem tirdzniecības nosaukumiem, UFI, ir standarta iesniegums.
Ņemiet vērā, ka standarta paziņojumos var ietvert vairākus produktu informācijas
dokumentus, kā aprakstīts 5.5. sadaļā.
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8.2 2. posms — informācijas ievadīšana par atsevišķu maisījumu
sastāvu
Grupveida iesniegumam ir nepieciešami vairāki maisījuma sastāva dokumenti. Lai atspoguļotu
katra paziņojumā ietvertā maisījuma sastāvu, katram no tiem ir jāizveido atsevišķs maisījuma
sastāva dokuments.

Visus komponentus (vielas vai MiM) pievieno katram maisījuma sastāva dokumentam. Lai
datus par kopīgajiem komponentiem nevajadzētu ievadīt atkārtoti, var izmantot funkciju “Copy
data from…” (Kopēt datus no…). Tā var vispirms izveidot dokumentu, kas satur tikai kopīgos
sastāva komponentus, un pēc tam kopēt to tik reižu, cik grupā ir maisījumu (sk.
4.3.4.3. sadaļu). Pēc tam katram attiecīgajam sastāva dokumentam var pievienot specifiskus
komponentus, kas maisījumiem nav kopīgi.

Visi vielu komponenti un MiM komponenti ir jāsasaista ar atsauces vielu un jāsniedz
informācija par klasifikāciju.

Smaržvielu komponentam laukā “Function” (Funkcija) jānorāda opcija “Perfume” (Smaržviela).
Koncentrācijas jānorāda vai nu kā precīzas vērtības (t. i., “Typical concentration” (Tipiskā
koncentrācija)), vai kā “Concentration range” (Koncentrācijas diapazons).
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8.3 3. posms — katra maisījuma produkta informācijas ievadīšana un
sasaistīšana
Grupveida iesniegumā ir jāizveido viens produkta informācijas dokuments un tas jāsasaista ar
katra maisījuma sastāvu, lai šādi atspoguļotu informāciju:

Maisījuma sastāvu atlasa un produkta informācijas dokumentam piesaista laukā “For a group
submission, specify to which mixture it applies” (Grupveida iesnieguma gadījumā norādiet, uz
kuru maisījumu tas attiecas).

Ņemiet vērā, ka produkta informācijas dokumentu var sasaistīt ar tikai vienu maisījuma
sastāvu. Tāpēc pat tad, ja tā pati produkta informācija attiecas uz vairākiem maisījumu
sastāviem, būs jāizveido vairāki dokumenti.

8.4 4. posms — viena vai vairāku informācijas dokumentu ietveršana
un sasaistīšana
Vairākus dokumentus var izveidot arī par:
i)

klasificēšanu un marķēšanu;

ii) toksikoloģisko informāciju;
iii) pH.
Vienmēr atbilstošajā laukā ir jānorāda, uz kuru maisījuma sastāvu konkrētais dokuments
attiecas. Ņemiet vērā, ka šādos gadījumos vienu dokumentu var sasaistīt ar vienu vai
vairākiem maisījumiem. Tāpēc, ja tā pati informācija attiecas uz vairākiem maisījuma
sastāviem, tos visus var atlasīt vienā un tajā pašā laukā.
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8.4.1 Klasificēšanas un marķēšanas ziņošana grupveida iesniegumā
Grupveida iesniegumos var iesniegt vairākus klasificēšanas un marķēšanas (C&L) dokumentus
(piemēram, ja dažādiem grupas maisījumiem atšķiras bīstamība videi un iesniedzējs nolemj
sniegt šo informāciju).

Viens un tas pats C&L dokuments var būt saistīts ar vairākiem sastāviem vienā
grupveida iesniegumā.

8.4.2 Toksikoloģiskās informācijas ziņošana grupveida iesniegumā
Grupveida iesnieguma gadījumā var iesniegt vairākus toksikoloģiskās informācijas
dokumentus, ja vajadzīgs. Katrs dokuments jāsasaista ar attiecīgo maisījuma sastāvu. Vienu
dokumentu arī var sasaistīt ar vairākiem sastāviem, atlasot tos atbilstošajā laukā.
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8.4.3 pH informācijas ziņošana grupveida iesniegumā
Vienā vai vairākos dokumentos var paziņot pH līmeni. Katrs dokuments jāsasaista ar attiecīgo
maisījuma sastāvu. Vienu dokumentu arī var sasaistīt ar vairākiem sastāviem, atlasot tos
atbilstošajā laukā.
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9. PCN dokumentācijas pārbaudīšana un izveidošana
Pirms dokumentācijas izveides ieteicams vispirms pārbaudīt, vai datu kopā nav kļūdu vai
iztrūkstošas informācijas, tam izmantojot funkciju “Validate” (Validēt). Ar šo funkciju tiek
veiktas vairākas pārbaudes atbilstoši iepriekš definētu noteikumu kopumam, lai pārliecinātos,
ka esat snieguši vajadzīgo informāciju.

Validācijas funkcija kā pārbaudes iznākumu atskaitē “Validation assistant report” (Validācijas
palīgrīka atskaite) norāda kādu no šiem rezultātiem:
i)

“Succeed” (Sekmīgi) — netika aktivizēts neviens noteikums

ii)

“Succeed with warnings” (Sekmīgi ar brīdinājumiem) — tika aktivizēts kvalitātes
noteikums, uz ko norāda oranžs simbols !

iii)

“Fail” (Nesekmīgi) — tika aktivizēts biznesa noteikums, uz ko norāda sarkans
simbols X

Ja nav aktivizēts neviens noteikums, validācijas palīgrīka atskaitē tiek parādīts ziņojums, kur
uzsvērts, ka sistēmā pēc iesniegšanas tiek veiktas papildu pārbaudes.

Tā kā šīs papildu pārbaudes veic portālā ECHA Submission portal, ņemiet vērā, ka pēc
informācijas iesniegšanas var tikt aktivizēts kāds noteikums, pat, ja pirms iesniegšanas
validācijas palīgrīka atskaitē bija sekmīgs validācijas rezultāts. Atbilstoši portāla
noteikumiem tiek pārbaudīta lietotāja iesniegtās informācijas sakritība ar informāciju,
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kas jau ir pieejama datubāzē (piemēram, no šī lietotāja vai citu lietotāju iepriekšējiem
iesniegumiem).

9.1 Validācijas palīgrīka atskaite
Izveidotajai validācijas palīgrīka atskaitei ir divas cilnes: vienā rāda kļūdas (cilne “Submission
Checks” (Iesnieguma pārbaudes)), bet otrā — brīdinājumus (cilne “Quality checks” (Kvalitātes
pārbaudes)). Katrā cilnē tiek rādīts aktivizēto noteikumu skaits, un var pārslēgties starp abiem
sarakstiem, lai apskatītu rezultātus.

9.2 Iesnieguma pārbaudes
Iesnieguma pārbaudē tiek rādīta kļūme, kas nozīmē, ka sistēma nepieņemtu dokumentāciju un
nepārsūtītu to tālāk iestādēm. Ieteicams pārbaudīt dokumentācijas sadaļas, kurās jāveic kādas
darbības, noklikšķinot uz kļūmes hipersaites validācijas palīgrīka atskaitē un veicot vajadzīgās
izmaiņas.

Ja nesekmīgs ir pirmreizējais iesniegums, tad pēc labojumu veikšanas un jaunas
dokumentācijas izveides tas joprojām ir pirmreizējais iesniegums, nevis atjauninājums.

9.3 Kvalitātes pārbaudes
Kvalitātes pārbaudē tiek sniegti brīdinājumi vai atgādinājumi par iespējamiem trūkumiem vai
nepilnībām. Taču sistēma nevar izvērtēt informāciju, un pārbaudes iznākums ir atkarīgs no
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konkrētā gadījuma. Šie noteikumi neliedz sekmīgi iesniegt paziņojumu. Proti, paziņojumi ar
pārbaudes rezultātu Successful with warnings (Sekmīgi ar brīdinājumiem) tiks nosūtīti
attiecīgajām pilnvarotajām iestādēm kopā ar validācijas palīgrīka atskaiti, kur minētie
brīdinājumi ir aprakstīti sīkāk.
Taču jāapsver nepieciešamība pārskatīt un, iespējams, koriģēt informāciju.
Ja validācijas palīgrīka atskaitē ir brīdinājumi, dalībvalstis vēlākā posmā var pieprasīt
plašākus paskaidrojumus. Taču, iespējams, jums ir pamatoti iemesli ignorēt
brīdinājumu.

Ņemiet vērā, ka brīdinājumu gadījumā ne vienmēr ir jāveic labojumi. Iesniedzējam ir
pienākums izvērtēt labojumu nepieciešamību.

Visu noteikumu uzskaitījumu, proti, noteikumus, kuri tiek pārbaudīti
IUCLID sistēmā un portālā, skatiet jaunākajā saraksta versijā
Toksikoloģijas centra paziņojumu validācijas noteikumi:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat
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9.4 Dokumentācijas izveide
Maisījumu lapā ir pieejama funkcija “Create dossier” (Izveidot dokumentāciju). Noklikšķinot uz
tās, jūs novirzīs uz dokumentācijas projekta galveni, kur varat pārbaudīt informāciju.

Vēlreiz noklikšķinot uz funkcijas “Create dossier” (Izveidot dokumentāciju), tiks vai nu sekmīgi
izveidota dokumentācija, vai parādīts ziņojums ar vairākiem noteikumiem, kuri jālabo.

Jaunizveidotā dokumentācija tiek rādīta ar violetu piekaramās atslēgas simbolu.

Ja strādājat pakalpojumā IUCLID Cloud, var būt pieejama arī opcija “Proceed to submission”
(Pāriet uz iesniegšanu).
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10. Dokumentācijas atskaite un eksportēšanas funkcijas
Dokumentācijā noklikšķiniet uz trim punktiņiem “…”, lai atvērtu logu ar dažādām pieejamajām
funkcijām. PCN nozīmīgākās ir funkcijas “Export to i6z” (Eksportēt uz i6z) un “Generate report”
(Ģenerēt ziņojumu).

10.1 Dokumentācijas (vai datu kopas) eksportēšana
Varat lokāli eksportēt atsevišķu dokumentāciju vai datu kopu, noklikšķinot uz trim punktiņiem
“…” augšējā kreisajā stūrī un atlasot opciju “Export to i6z” (Eksportēt uz i6z). Dokumentācijai
vajadzētu norādīt jēgpilnu nosaukumu, lai būtu vieglāk pārvaldīt dokumentus.

10.1.1 Lielapjoma eksportēšanas funkcija (datu kopām vai
dokumentācijai)
Vielu un maisījumu datu kopas, kā arī dokumentāciju iespējams eksportēt vai nu pa vienam,
vai pa vairākiem, atzīmējot izvēles rūtiņu blakus katram vienumam. Ņemiet vērā, ka katrs
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vienums ir jāatlasa atsevišķi un nav funkcijas “Select/deselect all” (Atlasīt visu/atcelt atlasi
visam).
Atlasot funkciju “Export” (Eksportēt), tiek atvērts eksportēšanas iestatījumu lodziņš (te var
mainīt eksportēto informāciju), un atlasītos vienumus var eksportēt .zip datnē.
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10.2 PCN atskaites ģenerēšana
Kad dokumentācijā noklikšķina uz funkcijas “Generate report” (Ģenerēt atskaiti), tiek atvērts
saraksts ar IUCLID datubāzē pieejamajiem atskaišu veidiem.

Atlasot opciju “PCN Dossier Viewer” (PCN dokumentācijas skatītājs), tiek izveidota tīmekļa
atskaite ar cilnēm, kas atbilst dažādām dokumentācijas sadaļām.
HTML atskaiti (visu vai izvēlētas sadaļas) var drukāt kā PDF dokumentu, izmantojot
pieejamos tīmekļa pārlūka iestatījumus.
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11. Atjaunināšana
Kad dokumentācija ir izveidota un sekmīga iesniegta, ir iespējams atjaunināt
maisījuma/produkta datu kopu un izveidot atjauninātu dokumentāciju.
Lai atjauninātu maisījuma/produkta datu kopu, var:
i)

pārrakstīt jau esošo datu kopu;

ii)

ar funkciju “Clone” klonēt iepriekš sagatavoto datu kopu un to attiecīgi rediģēt;

iii)

izveidot jaunu maisījuma/produkta datu kopu un ievadīt/iekopēt nepieciešamo
iepriekš sagatavoto informāciju.

Atbildīgajai personai jānodrošina, lai pilnvarotajām iestādēm vienmēr būtu pieejams
derīgs un aktuāls paziņojums, kas atspoguļo tādu maisījumu, kāds ir laists tirgū.

11.1 Kad iesniedz atjauninājumu
Attiecīgā maisījuma datu kopā atveriet dokumentācijas projekta galveni un atlasiet funkciju
“Update” (Atjaunināt). Ja ir atlasīts lauks “Initial notification” (Pirmreizējais paziņojums),
atceliet šī lauka atlasi, lai tiktu aktivizēts viss saraksts ar atjaunināšanas veidiem, un atlasiet
“The submission is an update” (Iesniegums ir atjauninājums). Ja ir jāatjaunina paziņojums,
kuram netiek prasīts jauns UFI, tad iesniegums tiek uzskatīts par atjauninājumu.

11.1.1 Atjauninājumi — lauks “Justification” (Pamatojums)
Atjauninātam iesniegumam vienmēr tiek prasīts pamatojums. Pieejamajā izvēles sarakstā ir
ierobežots klāsts ar atjaunināšanas iemesliem.
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11.1.2 Atjauninājumi — lauks “Remarks” (Piezīmes)
Jums var būt jāievada plašāka informācija par atjauninājumu laukā “Remarks” (Piezīmes). Šīs
brīvā teksta lauks ir pieejams visās attiecīgajās valodās.

Šeit ir aprakstīti piemēri, kad var izmantot lauku “Remarks” (Piezīmes), lai sniegtu noderīgu
papildinformāciju.
-

Kad ir atlasīts vispārējais pamatojums “Correction of error” (Kļūdas labošana).
Papildinformācija ļaus lasītājam vienkārši atpazīt jauno vai koriģēto informāciju.

-

Kad ir atlasīta opcija “Change in mixture composition without requiring a new
UFI” (Izmaiņas maisījuma sastāvā, kad nav nepieciešams jauns UFI). Papildinformācijā
tiek paskaidrots, ka grupveida iesniegumā ir mainīti smaržu komponenti.

11.1.3 Atjauninājumi — lauks “Other update reasons” (Citi
atjaunināšanas iemesli)
Ir arī iespējams, ka atjaunināšanas iemesls nav minēts izvēles sarakstā, piemēram, ja tiek
mainīta kontaktpersona saziņai ārkārtas situācijā vai ieviests jauns iepakojuma veids. Tādā
gadījumā ievadiet iemeslu brīvā teksta laukā katrā attiecīgajā valodā (proti, kā norādīts
dokumentācijas projekta galvenē).
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11.1.4 Skaidrojums par atjaunināšanas veidiem
Dažu VIII pielikuma B daļas 4.1. iedaļā minēto atjauninājumu gadījumā ir jāatjaunina
paziņojums, pirms izmainīto maisījumu drīkst laist tirgū. Šie atjaunināšanas veidi ir aprakstīti
Vadlīnijās par VIII pielikumu: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp.
Attiecīgie VIII pielikuma B daļas 4.1. iedaļā minētie atjaunināšanas iemesli ir atspoguļoti arī
pieejamajā izvēles sarakstā un ietver šādus iemeslus:
•

“Change in the mixture classification” (Maisījuma klasifikācijas izmaiņas);

•

“Change in the product identifier” (Produkta identifikatora izmaiņas);

•

“New toxicological information available” (Pieejama jauna toksikoloģiskā
informācija).

Izvēles sarakstā var viegli atlasīt vēl citus iemeslus:
•

“Cease product from the market” (Produkta izņemšana no tirgus) — norādījumus
par to, kā produkta informācijas sadaļā norādīt vairs neaktīvos tirgus, skatiet
5.5.2.5. sadaļā. Laukā “Remarks” (Piezīmes) pie atjaunināšanas pamatojuma var arī
norādīt, uz kuriem tirgus reģioniem attiecas atjauninājums.

•

“Re-place product on the market” (Produkta atkārtota laišana tirgū) — piemēram,
kad iepriekš no tirgus izņemts produkts atkal tiek laists tirgū.

•

“Change in the mixture composition without requiring a new UFI” (Maisījuma
sastāva izmaiņas, kad nav nepieciešams jauns UFI) — piemēram, kad standarta
iesniegums tiek atjaunināts par grupveida iesniegumu (un otrādi).

•

“Correction of error” (Kļūdas labošana) — to izmanto, ja esošajā paziņojumā ir
ievadīta nederīga informācija, piemēram, nepareizs tālruņa numurs. Laukā “Remarks”
(Piezīmes) norādiet atjauninājuma pamatojumu un precizējiet, kāda bija kļūda.

•

“Correction/deletion of trade name” (Tirdzniecības nosaukuma
labošana/dzēšana) — piemēram, ja tirdzniecības nosaukumā ir drukas kļūda vai ir
ievadīts nepareizs tirdzniecības nosaukums.

•

“Expansion of market area” (Tirgus reģiona paplašināšana) — var norādīt jaunus
tirgus reģionus, bet tos nav iespējams izņemt no paziņojuma. Ņemiet vērā, ka šādā
gadījumā tiks aktivizēts kvalitātes noteikumus.
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Dažas validācijas pārbaudes var tikt veiktas tikai pēc iesniegšanas procesa uzsākšanas,
īpaši atjauninājumu gadījumā.

11.2 Kad tiek iesniegts jauns paziņojums pēc nozīmīgām sastāva
izmaiņām
Ja maisījuma sastāva izmaiņas pārsniedz CLP regulas VIII pielikumā noteiktos pieļaujamos
ierobežojumus, tirgū būs pieejami divi ķīmiski atšķirīgi maisījumi. Tādā gadījumā jums
jāiesniedz paziņojums par jauno sastāvu (ar jaunu PCN numuru), proti, opcija “New
notification after a significant change in composition” (Jauns paziņojums pēc nozīmīgām
sastāva izmaiņām).
Turklāt paziņojumā iepriekšējais PCN numurs ir jānorāda laukā “Related PCN number”
(Saistītais PCN numurs), ir jāpiešķir jauns UFI, tas jāievada paziņojumā un jānorāda uz
produkta. Šos identifikatorus ietver sadaļā “UFI and other identifiers” (UFI un citi
identifikatori).

Ir jānorāda arī PCN numurs no iepriekšējā saistītā iesnieguma kā parametrs
“Related PCN number” (Saistītais PCN numurs).
Paziņojumā ir atļauts norādīt tikai vienu saistīto PCN numuru, tāpēc gadījumā, ja
maisījumam vairākkārt ir nozīmīgi mainīts sastāvs, laukā “Related PCN number”
(Saistītais PCN numurs) ir jānorāda tikai pats pēdējais PCN numurs.
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12. Darbs portālā ECHA Submission portal
Portāls ECHA Submission portal ir tiešsaistes platforma, kur uzņēmumi var
augšupielādēt/iesniegt un pārskatīt/pārvaldīt toksikoloģijas centra paziņojumus, kas iesniegti
pilnvarotajām iestādēm un to toksikoloģijas centriem.

12.1 Dokumentācijas augšupielādēšana
Dokumentāciju (.i6z datni) var augšupielādēt:
I.
II.

tieši no pakalpojuma IUCLID Cloud, noklikšķinot uz funkcijas “Proceed to submission”
(Pāriet uz iesniegšanu), vai
manuāli portālā ECHA Submission portal ar funkciju “Browse” (Pārlūkot).

12.1.1 Pāreja uz iesniegšanu pakalpojumā ECHA Cloud
Noklikšķinot uz funkcijas “Proceed to submission” (Pāriet uz iesniegšanu), dokumentācija tiek
automātiski augšupielādēta portālā ECHA Submission portal.

12.1.2 Augšupielāde portālā ECHA Submission portal
CLP toksikoloģijas centra paziņojumu apgabalā atlasiet funkciju “Submit a IUCLID dossier”
(Iesniegt IUCLID dokumentāciju), lai augšupielādētu un iesniegtu lapu no portāla instrumentu
paneļa.
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12.2 Iesniegšana
Kad dokumentācija ir augšupielādēta, to vajadzēs iesniegt, noklikšķinot uz pogas “Submit”
(Iesniegt). Ja nepieciešams, dokumentāciju var izņemt no augšupielādes sadaļas.

Pēc sekmīgas informācijas iesniegšanas sistēma automātiski piešķir iesnieguma numuru. Šo
numuru var izmantot, lai izsekotu vai uzraudzītu iesniegumu, ja iesniegšanas procesā rodas
kādas problēmas.

Testēšanas vajadzībām ir pieejama izmēģinājuma vide. Pirms testa
dokumentācijas iesniegšanas, lūdzu, pārliecinieties, vai izmantojat pareizo vidi!
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12.3 Iesnieguma atskaites pārbaudīšana
Ikreiz, kad veicat iesniegšanu, tiek izveidota iesnieguma atskaite, kur apkopots iesnieguma
statuss un konteksts.
Portāls ECHA Submission portal pēc iesniegšanas nesūta nekādu informāciju par
paziņojumu. Iesnieguma statusu un iesniegšanas notikumus, lūdzu, skatiet iesnieguma
atskaitē.
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12.3.1 Iesniegumā atskaitē iekļautā informācija
Iesnieguma atskaitē ir ietverta informācija par iesnieguma statusu, iesnieguma numurs,
iesniegtās dokumentācijas IUCLID versija un iesniedzēja juridiskās personas dati (nosaukums
un juridiskās personas GUID numurs). Iesnieguma atskaite ietver tālāk norādīto informāciju.
Iesniegšanas statuss
Statuss

Apraksts

Sekmīgi

Sekmīgs statuss nozīmē, ka ir izpildīti automatizētie
validācijas noteikumi un dokumentācija ir pārsūtīta
pilnvarotajai iestādei. Validācijas atskaite netiek ģenerēta.

Sekmīgi (ar brīdinājumiem)

Sekmīgi (ar brīdinājumiem) nozīmē, ka ir konstatēta
neatbilstība dažiem kvalitātes noteikumiem, un tie ir norādīti
validācijas atskaitē.

Neizdevās

Neizdevusies iesniegšana nozīmē, ka paziņojumā ir jānovērš
kļūda, kas norādīta validācijas atskaitē, un vēlreiz jāiesniedz
dokumentācija atbilstoši paziņojuma veidam (sk.
4.2.3. sadaļu).

Procesā

Procesā nozīmē, ka iesniegums vēl nav ticis apstrādāts.
Mēģiniet atsvaidzēt iesnieguma atskaites lapu, ja tā ilgāk ir
atvērta, bet neveiciet iesniegšanu atkārtoti.

Atspējots

Atspējots statuss nozīmē, ka iesniegums ir atspējots, bet
likumīgais iesniedzējs un attiecīgās pilnvarotās iestādes to
joprojām var redzēt.

Informācija par iesniegumu ietver iesnieguma datus un metadatus, ko ir ievadījis
iesniedzējs (piemēram, maisījuma vai dokumentācijas nosaukums) vai ģenerējusi sistēma
(piemēram, dokumentācijas GUID).
Produkta informācijā ir apkopoti lietošanas veidi, tirdzniecības nosaukumi un UFI kodi.
Saņēmēji ietver visas ES dalībvalstis, kas ir norādītas paziņojumos (paziņojuma projekta
galvenes sadaļā).
Iesniegšanas notikumos tiek rādīta laika zīmoga informācija par tādiem galvenajiem
notikumiem kā, piemēram, kad dokumentācija tika iesniegta, kad dokumentācijai tika veiktas
sekmīgas/nesekmīgas validācijas pārbaudes un kad dokumentāciju saņēma izvēlētie saņēmēji.
Iesniegšanas vēsturi var izmantot, lai izsekotu visiem iesniegumiem, kas saistīti ar noteiktu
PCN numuru. Tas ir īpaši noderīgi, ja ir bijuši atjauninājumi, un gadījumos, kad ir iesniegts
jauns paziņojums pēc nozīmīgām sastāva izmaiņām.
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12.3.2 Iesnieguma atskaites saglabāšana
Iesnieguma atskaiti var saglabāt un drukāt PDF dokumentā, izmantojot interneta
pārlūkprogrammas noklusējuma funkcionalitāti, ja, piemēram, jums vajag pierādījumus par
paziņošanu.
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12.4 Informācijas iesniegšanas portāla validācijas atskaite un
atkārtota iesniegšana pēc kļūmes
Tā kā sistēma pēc iesniegšanas veic papildu pārbaudes, ir iespējams, ka tiek aktivizēts kāds
validācijas noteikums (“BRXXX”) vai kvalitātes noteikums (“QLTXXX”).
Portālā ECHA Submission portal tiek izveidota validācijas atskaite. Saite uz šo atskaiti ir
pieejama iesnieguma atskaitē. Ja iesnieguma statuss ir “Sekmīgi, ar brīdinājumiem”,
pilnvarotajai iestādei tiek pārsūtīta arī validācijas atskaite.
Ja validācijas pārbaude vai kvalitātes pārbaude bija nesekmīga un ir nepieciešams
papildu atbalsts no palīdzības dienesta, neaizmirstiet norādīt konkrētā noteikuma
numuru. Ir lietderīgi arī nosūtīt ekrānuzņēmumus tam apgabalam, kur aktivizējās
noteikums.

Visu noteikumu uzskaitījumu skatiet jaunākajā saraksta versijā
Toksikoloģijas centra paziņojumu validācijas noteikumi:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat
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12.5 Toksikoloģijas centra paziņojumu meklēšana informācijas
iesniegšanas portālā
Visi iesniegumi, kurus veikusi aktīvā juridiskā persona, būs norādīti meklēšanas lapā, un
katram iesniegumam ir piešķirts iesnieguma numurs.
•

Kā meklēšanas kritērijus var ievadīt, piemēram, iesnieguma numuru, PCN numuru, UFI,
iesnieguma statusu utt.

•

Ir pieejama funkcija “Sort by” (Kārtot pēc) (ar opcijām “Newer first” (Vispirms
jaunākie) vai “Older first” (Vispirms vecākie)).

•

Var arī ritināt pa lapām, ja meklēšanas rezultāti ir vairākās lapās.
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Iesnieguma numurs ir saikne ar iesnieguma atskaiti par konkrēto iesniegšanu. Ir vairāki
simboli, kas norāda, vai tas ir pirmreizējais vai atjaunināts iesniegums un vai iesnieguma
statuss ir sekmīgs () vai neizdevies (). Lietotnē novietojot kursoru virs simbola, tiks
parādīta simbola nozīme.

Paziņojuma veids

Apraksts

Pirmreizējā iesniegšana

Vienmēr ir jābūt sekmīgam pirmreizējam paziņojuma
iesniegumam.

Atjauninājuma iesniegšana
Jauns paziņojums pēc sastāva
izmaiņām

Atjauninātajā iesniegumā ir veiktas noteiktas izmaiņas, kas
neskar maisījuma sastāvu.
Jauns paziņojums pēc sastāva izmaiņām joprojām ir sasaistīts
ar iepriekšējo maisījuma sastāvu (tos saista iepriekšējais PCN
numurs).

12.5.1 Meklēšanas rezultātu eksportēšana no portāla Excel datnē
Meklēšanās lapas augšējā labajā stūrī ir pieejama funkcija “Export to Excel” (Eksportēt uz
Excel datni), kas ļauj eksportēt konkrētu informāciju par dokumentāciju.
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12.6 Lūgums atspējot iesniegumu portālā ECHA Submission portal
Ir iespējams atspējot sekmīgi iesniegtu dokumentāciju portālā ECHA Submission portal.
Iesniegto dokumentāciju var vajadzēt atspējot tāpēc, ka uzņēmums:
•

ir paziņojis nepareizu informāciju, kuru nevar dzēst vai pilnīgi aizvietot, jo to liedz
esošie atjauninājumu validācijas noteikumi;

•

ir veicis nepareizā veidā iesniegšanu, piemēram, iesniedzis jaunu paziņojumu par
nozīmīgām izmaiņām sastāvā, nevis atjauninājumu esošam paziņojumam par tādu pašu
sastāvu;

•

ir kļūdījies un iesniedzis testa dokumentāciju darba vidē;

•

ir veicis iesniegumu no nepareizā juridiskās personas konta, piemēram, kā konsultants.

Atspējošanas funkciju paredzēts izmantot tikai specifiskos gadījumos, proti, tad,
kad iesniegtos nepareizos datus nevar koriģēt ar atjauninājumu.
Atspējotos iesniegumus nevajag jaukt ar produkta izņemšanu no tirgus.

Funkcijai “Disable submission” (Atspējot iesniegumu) var piekļūt, noklikšķinot uz trim
punktiņiem “…” iesnieguma atskaitē. Šī funkcija ir pieejama tikai pēdējā derīgajā iesniegumā,
piemēram, ja paziņojums ir ticis atjaunināts.

Atjauninātu iesniegumu gadījumā var atspējot tikai pēdējo iesniegumu, tāpēc ir
jāapsver, vai pēc atjauninātā iesnieguma atspējošanas nepieciešams atspējot arī
sākotnējo iesniegumu.
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Noklikšķinot uz funkcijas “Disable submission” (Atspējot iesniegumu), norādītajā sarakstā ir
jāizvēlas atspējošanas iemesls.

Pirms funkcija “Disable” (Atspējot) tiek aktivizēta, jums jāapliecina, ka izlasījāt un saprotat
iespējamās regulatīvās sekas. Pakalpojuma ECHA Submission portal un tā lietošanas noteikumi
un nosacījumi ir pieejami visās ES valodās šeit: https://echa.europa.eu/support/dossiersubmission-tools/echa-cloud-services.

Ja iesniegums tiek atspējots, uzņēmumam ir pienākums informēt pakārtotos
lietotājus, kurus var ietekmēt atspējošanas process, jo uzņēmumiem, kuri
atsaucas uz šādiem iesniegumiem, nekas netiek paziņots.
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Kad ir uzsākts lūgums atspējot iesniegumu (ar noteiktu iesnieguma numuru), arī šim lūgumam
tiks ģenerēts iesnieguma numurs.

Atspējotajiem iesniegumiem pie iesnieguma statusa attiecīgi ir atzīmēta opcija “Disabled”
(Atspējots), uz ko norāda simbols ar pārsvītrotu aplīti. Taču ņemiet vērā, ka pilnvarotās
iestādes un toksikoloģijas centri joprojām varēs redzēt šos iesniegumus un tiem piekļūt.

Lai izsekotu jūsu atspējotajiem iesniegumiem portālā ECHA Submission portal, varat izmantot
meklēšanas funkciju un veikt filtrēšanu pēc statusa “Disabled” (Atspējots) vai meklēt pēc
lūguma parametra “Submission number” (Iesnieguma numurs).
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Informācija par atspējotajiem iesniegumiem ir redzama šādās divās iesnieguma atskaitēs:
i)

sekmīgi atspējotā iesnieguma atskaite: statuss “Disabled” jeb “Atspējots” (kā
teksts vai simbols) tiks rādīts sadaļās “Submission status” (Iesnieguma statuss),
“Submission events” (Iesniegšanas notikumi), “Submission graph” (Iesniegšanas
grafiks) un “Submission history” (Iesniegumu vēsture);
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ii)
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atspējošanas lūguma iesnieguma atskaite: ja atspējošanas lūgums būs sekmīgi
apstrādāts, tiks rādīts iesnieguma statuss “Succeeded” (Sekmīgi); sadaļā
“Submission information” (Iesnieguma informācija) tiks rādīta atsauce uz
atspējojamo iesniegumu un parametrs “Reason for disabling” (Atspējošanas
iemesls) (to atlasa izvēles sarakstā); sadaļās “Submission events” (Iesniegšanas
notikumi), “Submission graph” (Iesniegšanas grafiks) un “Submission history”
(Iesnieguma vēsture) būs atsauce uz atspējoto iesniegumu.
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1. pielikums. Norādījumi ārējā lietotāja konta
izveidošanai
Šeit ir sniegts piemērs, kā izveidot ārējā lietotāja kontu lietotnē ECHA Accounts.
Ārējais lietotājs būtībā ir ārpus uzņēmuma esošs lietotājs (t. i., trešā persona), kuru juridiskās
personas uzņēmuma vadītājs ir norīkojis darboties uzņēmuma vārdā, piemēram, pakalpojumā
IUCLID Cloud un portālā ECHA Submission portal.
Šīs rokasgrāmatas izpratnē ārējais lietotājs var uzņēmuma vārdā veikt tādas darbības kā
sagatavot un iesniegt toksikoloģijas centra paziņojumus.
Piešķirot piekļuves tiesības, ārējam lietotājam var rasties pieeja konfidenciāliem
datiem. Ir svarīgi, lai uzņēmumi vienotos par piekļuves apmēru un to, kā rīkoties
ar konfidenciālu informāciju.

Tālāk pa soļiem ir aprakstīts piemērs, kā izveidot ārējā lietotāja kontu lietotnē ECHA Accounts.
1. solis. Konsultatīvais uzņēmums nosūta sava ECHA konta lietotājvārdu (SafeConsults) un
juridiskās personas GUID numuru atbildīgajai personai — likumīgajam iesniedzējam Purple
Haze Chemicals. Šis process norit ārpus lietotnes ECHA Accounts.

2. solis. Atbildīgā persona uzņēmumā Purple Haze Chemicals noklikšķina uz funkcijas “Add
foreign user” (Pievienot ārējo lietotāju), lai palaistu 3 soļu vedni, kurā SafeConsults tiks
pievienots juridiskās personas profilam kā ārējais lietotājs.
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Vedņa pirmajā solī Purple Haze Chemicals ievada konsultanta nodrošināto un atsūtīto
lietotājvārdu un GUID.

Vedņa otrajā solī ir jānosaka lietotājs profils, un to pabeidz, piešķirot lietotājiem lomas pēc
Purple Haze Chemicals ieskatiem, piemēram, kādu pakalpojumu izmantot (mākoņpakalpojumu
vai portālu) un ar kādām tiesībām (pilnpiekļuves vai tikai lasāmpiekļuves tiesības).

Vedņa trešajā un noslēdzošajā solī pirms procesa pabeigšanas tiek parādīts brīdinājuma
ziņojums.

Ja tiek izmantotas lokālas IUCLID instalācijas, ņemiet vērā, ka pēc tam, kad
lietotāja JaneDoes pievieno lietotnē ECHA Accounts informāciju par savu
konsultantu kā ārējo lietotāju, viņai ir jāeksportē un IUCLID formātā jānosūta tam
informācija par savu juridisko personu.
Konsultants importē juridiskās personas datni savā IUCLID sistēmā, kas uzsāk
paziņojuma veidošanu un piešķir to atbildīgās personas juridiskajai personai. Kad
dokumentācija ir gatava iesniegšanai, konsultants portālā ECHA Submission portal
pārslēdzas uz atbildīgās personas juridisko personu.
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3. solis. Purple Haze Chemicals tagad lietotāju–juridisko personu sarakstā var apskatīt
informāciju par konsultantu kā ārējo lietotāju. Ņemiet vērā, ka arī konsultatīvais uzņēmums
lietotnē ECHA Accounts varēs redzēt sarakstu ar juridiskajām personām, kam tas strādā.

4. solis. Lietotnēm ECHA Cloud services un ECHA Submission portal ir dažas vienādas opcijas
augšējā joslā. Tur konsultants, izvēloties funkciju “Switch legal entity” (Pārslēgt juridisko
personu), var izvēlēties juridisko personu, kuras vārdā tas strādā. Ņemiet vērā, ka ārējais
lietotājs varēs redzēt tikai tos datus, kas attiecas uz atlasīto juridisko personu.

Juridiskās personas pārslēgšana ir viena no funkcijām, kas
lietotājiem, kuri darbojas vairākās juridiskajās personās, ļauj
mainīt aktīvo juridisko personu. Atlasot aktīvo juridisko
personu vienā lietotnē (piemēram, ECHA Cloud services), šī
atlase tiek pārnesta uz otru lietotni (piemēram, ECHA
Submission portal), tāpēc lietotājiem šī darbība ir jāveic tikai
vienreiz.
Ja konsultants strādā ar daudziem klientiem, šo funkciju var
izmantot, lai pārietu no viena klienta datiem uz citiem bez
vajadzības izrakstīties un atkal ierakstīties kontā.
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5. solis. Tagad konsultants var sagatavot/iesniegt dokumentāciju juridiskās personas Purple
Haze Chemicals vārdā.

Ja izmanto lokāli instalētu IUCLID versiju, konsultants iesāk paziņojumu un piešķir
to atbildīgās personas juridiskajai personai. Kad dokumentācija ir gatava
iesniegšanai, konsultants portālā ECHA Submission portal pārslēdzas uz atbildīgās
personas juridisko personu.

Ja iesniedzēja juridiskā persona neatbilst dokumentācijas juridiskajai personai,
validācijas atskaitē tiks rādīta kļūda BR570, un iesniegšana neizdosies.
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2. pielikums. Kļūdas BR570 novēršana un juridisko
personu sakritība
Juridiskās personas GUID numuram PCN dokumentācijā (tas ir norādīts maisījuma informācijā
un likumīgā iesniedzēja sadaļā sistēmā IUCLID) ir jāsakrīt ar GUID numuru tam lietotājam,
kurš iesniegšanas brīdī ir pieteicies un darbojas portālā ECHA Submission portal.

Kad uzņēmums pats gatavo un iesniedz savus paziņojumus, juridiskajai personai
dokumentācijā teorētiski vajadzētu sinhronizēties ar juridisko personu portālā ECHA
Submission portal. Tā var notikt, piemēram, šādos gadījumos:
•

atbildīgā persona (sintezētājs, sintezētājs uz līguma pamata, ES importētājs) paziņo par
savu maisījumu bez trešās puses palīdzības;

•

ES uzņēmums, kam ir tāda pati juridiskā persona kā tā ES meitasuzņēmumiem,
sagatavo un iesniedz paziņojumu savā vārdā.

Taču ir arī citi scenāriji, kur paziņošanas procesā var būt iesaistītas dažādas juridiskās
personas, un ir būtiski, lai visas puses iedibinātu skaidru juridisko personu pārvaldību.

Lietotāja uzņēmumam, kas pieteicies portālā ECHA Submission portal, ir jābūt
tādam pašam juridiskās personas GUID numuram, kāds ir norādīts PCN
dokumentācijā. Ja numuri nesakrīt, dokumentācija neatbildīs biznesa noteikumam
BR570.
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A.2.1. Kā var rasties nesakritības starp dokumentācijā un portālā
norādīto juridisko personu?
A.2.1.1. Kad atbildīgās personas uzdevumā dokumentus portālā
sagatavo/iesniedz trešā persona
Ir gadījumi, kad juridiskā persona, kas sagatavo dokumentāciju, var atšķirties no juridiskās
personas, kurai ir likumīgs pienākums iesniegt dokumentāciju, un tas var izraisīt juridiskās
personas nesakritības. Praksē tas var notikt tālāk minētajos piemēros.
•

ES uzņēmuma mātesuzņēmums iesniedz dokumentāciju ES meitasuzņēmuma atbildīgās
personas vārdā (atšķiras juridiskās personas).

•

Ārpus ES esošs uzņēmums sagatavo paziņojumu sava ES meitasuzņēmuma atbildīgās
personas vārdā.

•

Konsultants iesniedz dokumentāciju atbildīgās personas vārdā.

Lai šādos gadījumos panāktu to, ka portālā ECHA Submission portal un dokumentācijā sakrīt
juridiskās personas, var izveidot ārējā lietotāja kontu un nodrošināt pareizu juridisko personu
pārvaldību lietotnē ECHA Accounts, kā aprakstīts 1. pielikumā.
Ārējais lietotājs var rīkoties tā uzņēmuma vārdā, kurš tam devis atļauju izmantot
savu kontu ECHA sistēmā.

A.2.1.2. Ja pastāv otra juridiskā persona
Dažos gadījumos juridiskā persona var būt nejauši izveidojusi divas dažādas versijas vienai un
tai pašai juridiskajai personai, proti, nosaukumi ir vienādi, bet atšķiras saistītie GUID numuri.
Kad sistēma pārbauda sakritību starp juridiskajām personām, tā salīdzina ar juridiskajām
personām saistītos GUID numurus.
Tā var notikt, ja uzņēmums iepriekš bija izveidojis juridisko personu IUCLID sistēmā, bet
neimportēja datni lietotnē ECHA Accounts, kad tur izveidoja kontu, un tā vietā izveidoja jaunu
juridisko personu.
Ja ir divas juridiskās personas ar vienādu nosaukumu, bet atšķirīgiem GUID
numuriem, var tikt pārkāpti biznesa noteikumi saistībā ar GUID nesakritībām.

Juridiskās personas datus var mainīt portālā ECHA Submission portal vai IUCLID paziņojumā.
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A.2.1.3. Nav pievienota/atjaunināta informācija par juridisko personu
IUCLID bezsaistes versijā

Ja uzņēmumā ir instalēts IUCLID darbvirsmas klients, lai strādātu bezsaistē uzņēmuma
lokālajās sistēmās, jebkādas lietotnē ECHA Accounts veiktas juridiskās personas izmaiņas ir
manuāli jāreplicē dokumentācijas sagatavošanas rīkā.
Lai IUCLID sistēmā pievienotu/atjauninātu informāciju par juridisko personu, rīkojieties, kā
tālāk aprakstīts.
Portālā ECHA Submission portal
1. Portālā ECHA Submission portal pieslēdzieties juridiskās personas kontam, kam jāveic
izmaiņas.
2. Izvēlnē lietotāja cilnes augšējā labajā stūrī atlasiet funkciju “Manage account” (Pārvaldīt
kontu).
Lietotnē ECHA Accounts
3. Ejiet uz sadaļu “My account” (Mans konts), atlasiet juridisko personu un juridiskās
personas lapā atlasiet funkciju “Export” (Eksportēt).
4. Lokāli saglabājiet juridiskās personas .i6z datni.

IUCLID darbvirsmas versijas instrumentu panelī
5. Atveriet IUCLID6 darbvirsmas klientu. Lapā “Dashboard” (Instrumentu panelis) atlasiet
funkciju “Import” (Importēt) vai “Browse” (Pārlūkot) un pievienojiet juridiskās personas
.i6z datni, ko saglabājāt iepriekšējā solī.
6. Pēc juridiskās personas datu sekmīgas importēšanas tos var atvērt, un jūs varēsiet
pārbaudīt GUID numuru.
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A.2.1.4. Nepareiza S2S atslēgu pārvaldība starpsistēmu pakalpojumā
Ja trešās personas lietotājs, tas ir, atšķirīga juridiskā persona, likumīgā iesniedzēja vārdā
gatavo un portālā ECHA Submission portal iesniedz dokumentāciju, izmantojot starpsistēmu
pakalpojumu, tad tam ir jāizmanto likumīgā iesniedzēja S2S atslēgas.
Praksē paredzams, ka juridiskās personas atšķirsies šādos piemēros:
•

konsultants vai cits 3. personas uzņēmums klienta vārdā;

•

ES vai ārpus ES esošs mātesuzņēmums meitasuzņēmuma vārdā (atšķirīgas juridiskās
personas). Ja mātesuzņēmums iesniedz dokumentāciju vairāk nekā viena
meitasuzņēmuma vārdā, mātesuzņēmumam ir jāizveido/jāiegūst visu uzņēmumu S2S
atslēgas.

Vairāku S2S kontu definēšana vienam uzņēmumam pašlaik netiek atļauta. Tāpēc,
ja gan trešā persona, gan atbildīgā persona vēlas iesniegt dokumentāciju,
izmantojot S2S, tām jādalās ar to pašu S2S atslēgu.

No juridisko personu nesakritības var izvairīties, lietotnē ECHA Accounts izveidojot ārējā
lietotāja kontu un nodrošinot pareizu S2S atslēgas lietošanu. Tas ir paskaidrots norādījumos
par to, kā pievienoties starpsistēmu pakalpojumiem, bet kopumā to panāk šādi:
1. Lietotnē ECHA Accounts likumīgais iesniedzējs pievieno trešo personu kā ārējo lietotāju
(sk. 1. pielikumu) un pēc tam vai nu piešķir trešajai personai S2S atslēgu
pārvaldnieka lomu, lai tā varētu ģenerēt S2S atslēgum vai pats ģenerē S2S atslēgu un
nosūta to tieši trešajai personai.
2. Trešās personas sistēmā tiek izveidota dokumentācija, kas ietver likumīgā iesniedzēja
juridisko personu (maisījumu līmenī).
3. Trešā persona iesniedz dokumentāciju portālā ECHA Submission portal, izmantojot
likumīgā iesniedzēja S2S atslēgu.

Izvairieties no biznesa noteikumu pārkāpšanas un nodrošiniet, lai sakristu
juridiskās personas dokumentācijā un S2S atslēgās.
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