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1. Wprowadzenie
Niniejszy podręcznik zawiera praktyczne wskazówki dla przemysłu dotyczące obowiązkowych
zgłoszeń do ośrodków zatruć (ang. poison centre notification – PCN), zgodnie z art. 45 i
załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP 1.
W niniejszym dokumencie wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do aplikacji informatycznych ECHA i
ustanowić użytkowników będących osobami trzecimi do pracy w imieniu innej firmy.
Dokument przedstawia również praktyczne kwestie, charakterystyczne dla firm wysyłających
zgłoszenia do ośrodków zatruć, takie jak zapewnienie spójności podmiotów prawnych przy
korzystaniu z różnych narzędzi informatycznych ECHA.
Ponadto w niniejszym podręczniku omówiono sposób tworzenia zbiorów danych IUCLID 2, tj.
plików edytowalnych, oraz tworzenia ważnej dokumentacji (pliku nieedytowalnego), którą
można przedłożyć organom wyznaczonym w państwach członkowskich, na przykład za
pośrednictwem portalu składania wniosków ECHA.

Pełne wymagania w zakresie informacji zgodnie z tekstem prawnym są
zawarte w Poradniku dotyczącym załącznika VIII (dostępne są
tłumaczenia)
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

Załącznik VIII do rozporządzenia CLP https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj
Międzynarodowa ujednolicona baza danych informacji o chemikaliach (International Uniform Chemical
Information Database) – IUCLID to kluczowa aplikacja wykorzystywana przez przemysł i władze do
przygotowywania, przechowywania i wymiany danych dotyczących chemikaliów w zharmonizowanym
formacie
1
2
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2. Uzyskiwanie dostępu do aplikacji informatycznych ECHA
dotyczących zgłoszeń do ośrodków zatruć (PCN)
Jeśli chce się korzystać z dostępnych aplikacji informatycznych dostarczonych przez ECHA, np.
usług w chmurze ECHA albo na portalu składania wniosków ECHA do przygotowywania lub
przesyłania zgłoszeń do ośrodków zatruć (PCN), należy utworzyć konto ECHA.

Podręcznik kont ECHA wyjaśnia, jak ogólnie tworzyć konta,
eksportować, importować i zarządzać nimi:
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_accounts_en.pdf/

2.1 Krok 1 — Tworzenie konta ECHA
Strona logowania znajduje się pod adresem https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/. Jeśli nie
ma się prawidłowej nazwy użytkownika i hasła, należy najpierw zarejestrować się, czyli
utworzyć konto. Aby utworzyć konto ECHA, należy podać określone informacje o firmie i
zweryfikować adres e-mail.

Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Chrome, Firefox i Microsoft Edge.

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1
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2.2 Krok 2 — Przypisanie podmiotu prawnego do konta ECHA
Zgłoszenia za pośrednictwem portalu ECHA wysyłają podmioty prawne3, które muszą zostać
określone — w tym ich dane kontaktowe — przed złożeniem wniosku.
Po utworzeniu konta ECHA i pomyślnym zalogowaniu należy do niego przypisać podmiot
prawny (PP).

Aby przypisać podmiot prawny, należy kliknąć „Utwórz nowy podmiot prawny” (Create a New
Legal Entity). Dostępne są dwie opcje:
i)

utworzenie nowego podmiotu prawnego na kontach ECHA i wprowadzenie
szczegółowych informacji o firmie (sekcja 2.2.1).

ALBO
ii)

zaimportowanie wcześniej istniejącego podmiotu prawnego, np. z panelu
IUCLID (sekcja 2.2.2).

Po przypisaniu podmiotu prawnego aplikacje branżowe (Industry Applications) staną
się widoczne na pulpicie nawigacyjnym kont ECHA, a użytkownik będzie mógł
uzyskać dostęp do aplikacji z dostępnej listy, np. REACH-IT, R4BP3, ePIC, usługi w
chmurze ECHA, portalu składania wniosków ECHA.

Podmiotem prawnym (PP) może być każda instytucja — od złożonej struktury biznesowej aż po prostą,
zorganizowaną, na przykład korporacja czy firma — albo pojedyncza osoba.
3
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2.2.1 Tworzenie nowego podmiotu prawnego
Przy wyborze „Utwórz nowy podmiot prawny” (Create a New Legal Entity) otwiera się strona,
na której należy wprowadzić informacje o firmie, adres, dane kontaktowe, informacje
dotyczące bezpieczeństwa konta. Po utworzeniu podmiotowi prawnemu automatycznie
przypisywany jest uniwersalny niepowtarzalny numer identyfikacyjny (UUID), aby aplikacje
informatyczne ECHA mogły jednoznacznie zidentyfikować podmiot prawny, jego użytkowników
i ich działania.
Numery UUID wygenerowane na kontach ECHA zawierają przedrostek ECHA-…

Podmioty prawne spoza UE mogą pracować w usługach w chmurze ECHA, np.
przygotować zgłoszenie, ale nie mogą ze swojego konta przedłożyć zgłoszenia na
portalu składania wniosków ECHA.

Informacje rozliczeniowe
W przypadku niektórych procesów składania wniosków, takich jak przedłożenia na
podstawie rozporządzenia REACH, podmiot przedkładający musi wnieść opłatę
bezpośrednio do ECHA. Dlatego w formularzu rejestracyjnym pojawia się prośba o
podanie informacji rozliczeniowych.
ECHA nie pobiera jednak żadnych opłat za zgłoszenia do ośrodków zatruć. W tym
kontekście należy zauważyć, że niektóre państwa członkowskie pobierają opłaty
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/1789887/5674408/msd_en.pdf/).
Aby uzyskać informacje na temat opłat pobieranych przez te państwa członkowskie,
skontaktuj się z wyznaczonymi organami albo odwiedź strony internetowe wyznaczonych
organów https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies
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2.2.2 Importowanie istniejącego podmiotu prawnego (PP) z IUCLID
Jeśli jest się użytkownikiem panelu IUCLID, już wcześniej utworzono podmiot prawny (numer
UUID zawierający prefiks IUC…). Należy pamiętać, że aplikacje informatyczne ECHA, takie jak
portal przesyłania, będą identyfikować użytkownika za pomocą identyfikatora UUID podmiotu
prawnego na kontach ECHA i porównywać go z podmiotem prawnym zawartym w zgłoszeniu —
w związku z tym podmioty prawne w obu miejscach muszą być zgodne.
W takim przypadku można zdecydować się na:
i)

wyeksportowanie PP z kont ECHA do działającej instancji IUCLID albo

ii)

wyeksportowanie PP z IUCLID do kont ECHA.

W drugim przypadku, gdy dany podmiot prawny zostanie wyeksportowany z IUCLID do m.in.
panelu użytkownika, można go zaimportować bezpośrednio w formularzu „Utwórz podmiot
prawny” (Create Legal Entity), aktywując sekcję „Metoda tworzenia” (Creation method) i
wybierając plik do przesłania.

Podczas pracy z panelu IUCLID informacje o podmiocie prawnym nie mogą być
automatycznie synchronizowane z kontami ECHA. Dlatego jeśli przedsiębiorstwo
zainstalowało IUCLID w swoich systemach lokalnych lub opracuje własne narzędzie do
tworzenia dokumentacji PCN, wszelkie zmiany dotyczące podmiotu prawnego
wprowadzone na kontach ECHA będą musiały zostać odtworzone w narzędziach do
przygotowywania dokumentacji.
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2.3 Krok 3 — Dodanie użytkowników i zdefiniowanie ich ról —
zarządzanie nimi
Domyślnie użytkownikiem, który utworzył konto, jest osoba prawna, a do konta można dodać innych
użytkowników, korzystając z procesu „Utwórz nowego użytkownika” (Create New User). Zarządzanie
dodawaniem, modyfikowaniem lub usuwaniem użytkowników, kontaktów i ról użytkowników odbywa
się na kontach ECHA na odpowiedniej karcie w obszarze „Podmiot prawny” (Legal Entity).

Role użytkowników określają poziomy dostępu użytkowników w aplikacjach informatycznych
ECHA. Specyficzne role związane z PCN obejmują:
•

Manager PP (LE Manager): Menadżer podmiotów prawnych może przeglądać i
edytować konto oraz dodawać, usuwać kontakty lub edytować dane użytkowników.
Tylko użytkownik z rolą „menadżer PP” (LE Manager) może edytować dane podmiotu
prawnego — z wyjątkiem konkretnego numeru UUID i kraju PP.

•

Menadżer portalu składania wniosków (Submission Portal Manager): może
składać zgłoszenia na portalu ECHA (ECHA Submission).

•

Użytkownik z pełnym dostępem do IUCLID (IUCLID Full Access): może
przygotowywać elektroniczne zgłoszenia do chmury IUCLID (IUCLID Cloud).

•

Użytkownik próbny IUCLID (IUCLID trial): może działać w wersji próbnej chmury
IUCLID.

•

Funkcje „Czytelnik” (Reader) i „Odczyt” (Read) mają dostęp „tylko do odczytu” („read-only”).

•

Submission Portal Manager Restricted: „Manager PP” (LE Manager) może
ograniczyć danemu użytkownikowi widoczność informacji na portalu składania
wniosków ECHA. Użytkownicy, którym przypisano tę funkcję, mogą zobaczyć jedynie
szczegółowe informacje na temat zgłoszeń, które złożyli w portalu. Należy zauważyć, że
w przypadku gdy rola ta jest przypisywana w połączeniu z innymi funkcjami, wówczas
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przeważa rola z silniejszymi uprawnieniami, np. jeżeli użytkownik ma status
„Submission Portal Manager Restricted” i „Submission Portal Manager”, wówczas
ograniczona widoczność nie jest stosowana. Ponadto użytkownik pełniący funkcję
„Restricted”, który ma pełny dostęp do chmury IUCLID (tj. „pełny dostęp IUCLID”),
będzie miał dostęp do wszystkich informacji dostępnych w chmurze IUCLID dla tego
podmiotu prawnego.
Podmiot prawny może zezwolić użytkownikowi zewnętrznemu z innego podmiotu prawnego
— na przykład konsultantowi — na pracę w jego imieniu. Jest to możliwe dzięki funkcji
użytkownika zewnętrznego na kontach ECHA. Załącznik 1 wyjaśnia, jak stworzyć
użytkownika zewnętrznego na przykładzie konsultanta.

2.4 Krok 4 — Subskrypcja usług w chmurze ECHA (ECHA Cloud)
Po utworzeniu konta i podmiotu prawnego ECHA nowi użytkownicy będą musieli
zasubskrybować usługi w chmurze ECHA, zanim będą mogli rozpocząć pracę w aplikacji.

Warunki korzystania z usług w chmurze ECHA (ECHA Cloud Services), zwłaszcza dla IUCLID
Cloud i portalu składania wniosków ECHA (ECHA Submission), muszą zostać zaakceptowane
przed użyciem.
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Regulamin jest dostępny we wszystkich językach UE na stronie internetowej ECHA:
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

3. Przygotowanie i złożenie zgłoszenia do ośrodków zatruć
(PCN)
Firma ma kilka możliwości przygotowania i przesłania zgłoszenia do ośrodków zatruć (PCN),
zależnie od preferencji firmy i istniejących systemów wewnętrznych.
Wszystkie zgłoszenia muszą być zgodne z ujednoliconym formatem PCN, przeznaczonym do
porządkowania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub
stwarzających zagrożenie fizyczne. Format jest oparty na XML i zdefiniowany przez wymagania
określone w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.
W celu przygotowania i przedłożenia informacji ECHA udostępniła:
•
•
•
•

Format zgłoszenia do ośrodków zatruć (PCN) (sekcja 3.1)
IUCLID do przygotowania danych (sekcja 3.2)
Portal składania wniosków ECHA (sekcja 3.3)
Usługę międzysystemową (system-to-system — S2S) (sekcja 3.4)

Dodatkowe wsparcie w zakresie różnych sposobów przygotowania i złożenia
Sprawdź naszą stronę e-learningową pod kątem szkoleń, webinarów i innych prezentacji:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/training-material

3.1 Format zgłoszenia do ośrodków zatruć (PCN)
Format PCN porządkuje ujednolicone wymagania informacyjne dotyczące mieszanin
niebezpiecznych, zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenie
fizyczne, dostępne dla ośrodków zatruć w przypadku zatrucia na terenie Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE lub EOG).
Format PCN bazuje na XML i jest kompatybilny z IUCLID i jako taki jest włączony do
oferowanych przez ECHA narzędzi do przygotowania dokumentacji. Mogą z niego korzystać też
firmy przy opracowywaniu własnych narzędzi do przygotowania dokumentacji, np.
wykorzystując usługę międzysystemową (system-to-system — S2S).

Dodatkowe wsparcie dotyczące formatu PCN
Użytkownicy międzysystemowi mogą pobrać najnowszą wersję formatu PCN i powiązane
dokumenty ze strony internetowej ośrodków zatruć pod adresem:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notification-format
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3.2 IUCLID do przygotowania danych
W tym rozdziale omówiono narzędzia IUCLID Cloud (online) i IUCLID (offline) do ręcznego
przygotowywania zgłoszeń do ośrodków zatruć. Oba narzędzia oferują ten sam interfejs.
Wyjaśnienia dotyczące pełnego funkcjonowania IUCLID są szczegółowo
omówione w Podręczniku funkcjonalności IUCLID (IUCLID
Functionalities Manual) (dostępne są tłumaczenia). Podręcznik jest
również dostępny w samej aplikacji IUCLID.
https://iuclid6.echa.europa.eu/documentation

3.2.1 Usługi IUCLID w chmurze
Przygotowanie w chmurze IUCLID jest dostępne za pośrednictwem usługi w chmurze ECHA
(https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/), która jest utrzymywana, archiwizowana i
aktualizowana przez ECHA, a dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze. Pełna usługa
IUCLID Cloud umożliwia użytkownikom przechowywanie danych naukowych i
przygotowywanie dokumentacji do przedłożenia. Wersję próbną można wykorzystać do
zapoznania się z narzędziem. Nie jest możliwe przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem wersji
próbnej.

3.2.2 IUCLID 6 do pobrania ze strony internetowej IUCLID
Przygotowanie offline jest zawsze zalecane przy użyciu najnowszej wersji IUCLID 6, którą
można pobrać ze strony internetowej IUCLID (https://iuclid6.echa.europa.eu/home). Zarówno
wersja panelowa, jak i serwerowa są dostępne dla użytkownika, który będzie musiał wykonać
własne czynności konserwacyjne.
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Należy upewnić się, że jest się wyposażonym w najnowszą wersję IUCLID, ponieważ
tylko najnowsza wersja może całkowicie spełnić wymagania ośrodków zatruć i pozwala
uniknąć niepotrzebnych awarii.

3.3 Portal składania wniosków ECHA dotyczący zgłoszeń do ośrodków
zatruć
Portal składania wniosków ECHA jest narzędziem internetowym dla przedsiębiorstw z siedzibą
w UE, służącym do składania zgłoszeń do ośrodków zatruć odpowiednim organom
wyznaczonym przez państwa członkowskie. Aby przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem portalu
składania wniosków ECHA, firma musi mieć aktywne konto ECHA, użytkownikom należy
przypisać odpowiednie role i zasubskrybować usługę.
Nasza strona wsparcia i logowania do PCN znajduje się pod adresem
https://poisoncentres.echa.europa.eu/prepare-and-submit-a-pcn

Zgłoszenia za pośrednictwem portalu mogą uwzględniać zgłoszenia dotyczące wielu
rynków, co oznacza, że jedno zgłoszenie może dotrzeć do wielu wyznaczonych
organów.

Usługi przesyłania danych dostępne w chmurze obejmują pełną usługę portalu składania
wniosków ECHA (środowisko produkcyjne) oraz portalu składania danych ECHA w wersji
próbnej (środowisko testowe). Każdą z nich wyjaśniono poniżej.

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1
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Strona docelowa pulpitu nawigacyjnego portalu składania wniosków ECHA (pełna wersja)
umożliwia nawigację do różnych funkcji systemu. Oprócz zgłoszeń do ośrodków zatruć CLP
obsługiwane są również inne typy zgłoszeń i aplikacji.

Układ wersji próbnej portalu składania wniosków ECHA jest zaprojektowany tak, by
ostrzegać użytkowników, że są w wersji próbnej. Żadna dokumentacja do celów badawczych
nie jest przesyłana do odbiorców wskazanych w zgłoszeniu.
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W przypadku zgłoszeń do ośrodków zatruć na portalu składania wniosków ECHA są dostępne
funkcje:
Prześlij dokumentację IUCLID (Submit a IUCLID dossier) przekierowuje do strony
wgrywania i przesyłania.

Wyszukiwanie zgłoszeń PCN (Search for PCN notifications) przekierowuje do strony
wyszukiwania na portalu, na której można wyszukiwać zgłoszenia PCN — albo przeszukiwać
wszystkie zgłoszenia, np. jeśli przesłanie jest oparte na innych przepisach.

Utwórz dokumentację w IUCLID Cloud (Create a dossier in IUCLID Cloud)
przekierowuje do usług ECHA Cloud, gdzie można wybrać pełną usługę IUCLID albo wersję
próbną IUCLID, aby rozpocząć przygotowywanie dokumentacji.

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1
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3.4 Usługa międzysystemowa (system-to-system)
Usługa międzysystemowa (system-to-system — S2S) została udostępniona w celu wspierania
podmiotów przemysłowych chcących przygotowywać i składać PCN w sposób bardziej
zautomatyzowany. Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwo może utworzyć dokumentację PCN
bezpośrednio we własnych systemach, korzystając z formatu PCN zgodnego z IUCLID, i
przedłożyć zgłoszenie na portalu składania wniosków ECHA. Dokumenty są następnie
przekazywane z portalu do wszystkich odpowiednich państw członkowskich.
Korzystanie z usługi międzysystemowej (system-to-system) po raz pierwszy wymaga od firmy:
1. Prośby o dostęp do usług S2S portalu składania wniosków ECHA i uzyskanie go
2. Wygenerowania kluczy S2S
3. Integracji ich systemów z usługami portalu składania wniosków ECHA
4. Pomyślnego przejścia
produkcyjnego

testów

łączności

i

integracji

przed

Przewodnik po formacie PCN i innych kluczowych dokumentach
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat

Przewodnik dla programistów po formacie IUCLID
https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centres-notificationformat

Integracja międzysystemowa dla przemysłu, uzyskanie
dostępu do usługi, dokumentacji technicznej lub praktycznej i
powiązanych plików
https://echa.europa.eu/manuals?panel=s2s#s2s

przejściem

do

trybu
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4. Tworzenie edytowalnego zbioru danych w IUCLID
W niniejszym rozdziale szczegółowo opisano proces przygotowania zgłoszenia CLP do ośrodków
zatruć „Zbiór danych” (Dataset) w IUCLID (plik .i6z zawierający informacje o substancji lub
mieszaninie). Ponadto wyjaśniono odpowiednie „Dokumenty” (Documents), które zawierają
pola do wprowadzania danych zgodnie z wymogami informacyjnymi określonymi w załączniku
VIII do rozporządzenia CLP.

4.1 Pulpit nawigacyjny IUCLID
Pulpit nawigacyjny IUCLID zawiera następujące widżety:
Substancje (Substances) przechowują wszelkie informacje o zestawach danych o
substancjach, przygotowane dla środowiska pracy lub zaimportowane do niego. Liczba
wskazana na widżecie odnosi się do liczby dostępnych zestawów danych o substancji.
Mieszaniny (Mixtures) przechowują informacje o dostępnych zbiorach danych dotyczących
mieszanin oraz wszystkie przygotowane dokumenty.
Wyroby (Articles) są wykorzystywane wyłącznie do zgłoszeń do bazy danych SCIP, która
została utworzona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (RDW)4.

Obszar Importuj pliki IUCLID (Import IUCLID files) umożliwia importowanie plików .i6z
do działającej instancji IUCLID. Może to obejmować podmioty prawne, substancje referencyjne
lub zbiory danych i dokumenty dotyczące substancji lub mieszanin.

4Funkcja

ta dotyczy tylko dostawców wyrobów zawierających pewne, wzbudzające szczególnie duże obawy
substancje w ilościach powyżej 0,1% wag. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji RDW na stronie
internetowej ECHA (https://echa.europa.eu/understanding-wfd).
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4.2 Zarządzanie podmiotami IUCLID poza zgłoszeniem
Z ikony menu na pulpicie nawigacyjnym następuje przekierowanie do menu głównego. Zawiera
ono bezpośrednie linki do stron z listami różnych podmiotów. Z tego miejsca można łatwo
zarządzać informacjami dotyczącymi konkretnego podmiotu, na przykład podmiotami
prawnymi, kontaktami, substancjami referencyjnymi, a także użytkownikami i ich rolami, poza
zgłoszeniem.

4.2.1 Zarządzanie informacjami kontaktowymi
Przy zarządzaniu kontaktami poza zgłoszeniem (możliwe jest zarządzanie nimi również z
poziomu zgłoszenia) możliwe jest tworzenie nowych lub edytowanie istniejących kontaktów,
eksportowanie wybranych kontaktów oraz ich klonowanie.

22

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1

4.3 Kroki przygotowywania wstępnego zbioru danych dotyczących
mieszaniny lub produktu
W tej sekcji omówione zostaną ogólne zasady tworzenia zestawu danych, dostosowanego do
zgłoszeń do ośrodków zatruć, pole po polu. Rozpoczyna się od kliknięcia pozycji „Mieszaniny”
(Mixtures)

Następuje przekierowanie do strony „Mieszaniny/Produkty” (Mixtures/Products), która zawiera
listę wszystkich przygotowywanych zestawów danych (pomarańczowy symbol mieszaniny) lub
można przełączyć się na widok wszystkich dokumentacji, które zostały wcześniej utworzone
(symbol fioletowej kłódki).

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1

4.3.1 Tworzenie nowego zbioru danych mieszaniny lub produktu
Przycisk „+Nowa mieszanina/produkt” (+New mixture/product) rozpoczyna proces tworzenia
nowego zbioru danych mieszaniny lub produktu. Aby zakończyć proces, należy wprowadzić
nazwę mieszaniny i nacisnąć „Utwórz” (Create).

Zbiór danych „Mieszanina” (Mixture) jest identyfikowany przez nazwę podaną podczas
tworzenia. Można użyć dowolnej nazwy, jednak sugeruje się, aby wybrać nazwę, która
jest powszechnie stosowana dla tej mieszaniny w firmie. Może być to np. nazwa
wewnętrzna lub identyfikator postaci. W razie potrzeby nazwę tę można zmienić.

4.3.2 Ustalenie kontekstu pracy (Working context)
Po utworzeniu zestawu danych mieszaniny można go otworzyć i wybrać „Kontekst roboczy”
(Working context). Kontekst pracy dostosowuje pola IUCLID do wybranego prawodawstwa i
procesu.
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Na przykład wybór kontekstu roboczego „Zgłoszenie CLP do ośrodków zatruć” (CLP Poison
centre notification) służy do przygotowania zgłoszenia do ośrodków zatruć.

Inne wybory istotne dla zgłoszeń do ośrodków zatruć (różne składniki) są dostępne, ale nie są
wymagane w przypadku tworzenia zbiorów danych o składnikach bezpośrednio w
„Dokumentacji składu” (Composition document) mieszaniny końcowej. Więcej informacji na
temat tworzenia zestawów danych w zgłoszeniu omówiono w dalszych sekcjach tego
przewodnika:
•

„Zgłoszenie CLP do ośrodków zatruć (mieszanina w mieszaninie)” (CLP Poison centre
notification (mixture-in-mixture)) — (rozdział 4.8)

•

„Grupa wymiennych składników (GWS) CLP” — (rozdział 5)

•

„PCN i standardowy składnik receptury (SF)CLP” — (Rozdział 5)

Podobnie kontekst roboczy dla „informacji o substancji dla PCN” jest również wymieniony w
widżecie „Substancje” (Substances). Nie jest konieczny ponowny wybór podczas dodawania
składników substancji w końcowym „dokumencie dotyczącym składu mieszaniny” (mixture
composition document) (sekcja 4.7).

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1
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4.3.3 Otworzyć i uzupełnić nagłówek projektu dokumentacji
Otworzyć „Nagłówek projektu dokumentacji” (Draft dossier header), klikając tytuł z
hiperłączem
Zgłoszenie CLP do ośrodków zatruć (CLP Poison centre notification), jak widać
po lewej stronie drzewa nawigacyjnego — należy pamiętać, że niektóre sekcje nagłówka
projektu dokumentacji są obowiązkowe na tym etapie, podczas gdy inne nie są. Każda sekcja
została dokładniej wyjaśniona poniżej.

„Nazwa dokumentacji i uwagi dotyczące przedłożenia dokumentacji” (Dossier name &
Dossier submission remarks) to pola w nagłówku projektu dokumentacji, w których można
wpisać nazwę przygotowywanej dokumentacji lub — jeśli jest taka potrzeba — wpisać uwagi
dotyczące przedłożenia do celów własnych.
„Numer PCN” (PCN number), czyli numer zgłoszenia do ośrodków zatruć, jest informacją
wymaganą i można go wygenerować i przypisać do zgłoszenia poprzez otwarcie pola i użycie
przycisku automatycznego generowania oznaczonego przez dwie okrągłe strzałki. Numer PCN odnosi
się do pierwszego zgłoszenia (lub nowego zgłoszenia po znaczącej zmianie składu) i jest używany
przez ośrodki zatruć do śledzenia wszystkich powiązanych aktualizacji zgłoszeń. Numer PCN można
wygenerować w narzędziach do przygotowywania dokumentacji lub za pomocą jednego z
generatorów UUID dostępnych online, np. https://www.uuidgenerator.net/
Wybory „Kraj (umieszczanie na rynku) i język” (Country (market placement) & Language)
muszą obejmować wszystkie obszary rynku, w których mieszanina zostanie wprowadzona do obrotu.
Ponadto należy również wskazać wszystkie odpowiednie języki wymagane dla każdego obszaru
rynku. Dozwolone języki określone przez każde państwo członkowskie można znaleźć w „Przeglądzie
decyzji państw członkowskich w sprawie wdrażania załącznika VIII do CLP” (Overview of Member
States Decisions on Implementing Annex VIII to the CLP)
https://poisoncentres.echa.europa.eu/appointed-bodies
Wskazanie języków przed przygotowaniem danych jest konieczne, ponieważ tworzy
wielojęzyczne pola wymagane dla dowolnych pól tekstowych, które muszą być podane
we wszystkich odpowiednich językach, np. dla informacji toksykologicznych.
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Ważne jest również, aby rozważyć, które obszary rynku są faktycznie istotne i w
których należy składać zgłoszenia. Po pomyślnym przesłaniu obszarów rynku nie można
usunąć w aktualizacji, ale zawsze można je dodać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Uwaga,
obowiązuje to nawet w przypadku zaprzestania sprzedaży w określonym kraju.

4.3.3.1 Wyjaśnienie typów zgłoszeń
Typ zgłoszenia jest domyślnie ustawiony na „Standardowe” (Standard) wymagania dotyczące
rodzaju zgłoszenia. Dlatego wybór typu zgłoszenia nie jest konieczny, chyba że odbiegasz od
standardowych wymagań dotyczących informacji.

„Ograniczone przedłożenie informacji (wyłącznie do zastosowań przemysłowych)”
(Limited Submission (industrial use only)) są dostępne dla mieszanin niebezpiecznych
wprowadzanych do obrotu wyłącznie do użytku przemysłowego.

Co istotne, należy wziąć pod uwagę dalsze wykorzystanie mieszaniny. Jeżeli na
przykład mieszanina jest stosowana w preparacie mieszaniny przeznaczonej do
użytku konsumenckiego lub profesjonalnego, tej opcji nie można wybrać. Niemniej
jednak opcja ta ma zastosowanie do mieszaniny zawartej w końcowej mieszaninie
przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych lub konsumenckich, która jest poza
zakresem art. 45 i załącznika VIII (tj. mieszanin o końcowym zastosowaniu
niepodlegającym zgłoszeniu).

„Grupowe przedłożenie informacji” (Group submission) (opisane dalej w rozdziale 8)
jest dostępne w celu stworzenia dokumentacji zawierającej informacje dla kilku mieszanin, pod
warunkiem że:
•

wszystkie mieszaniny zawierają ten sam skład, z wyjątkiem niektórych substancji
zapachowych w określonych warunkach;

•

podane stężenia lub zakresy dla każdego składnika są takie same (z wyjątkiem
niektórych substancji zapachowych);

•

wszystkie mieszaniny w grupie mają taką samą kategorię zagrożenia dla zdrowia i
zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych.

„Dobrowolne przekazanie informacji” (Voluntary submission) jest dostępne dla
jednostek niebędących podmiotami odpowiedzialnymi lub mieszanin spoza zakresu art. 45 i
załącznika VIII.
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Podmiot przedkładający „dobrowolne zgłoszenie” jest zawsze odpowiedzialny za
zawarte w nim informacje. Należy również utrzymywać dobrowolne zgłoszenia, na
przykład w przypadku konieczności aktualizacji jakichkolwiek informacji.

4.3.3.1 Objaśnienie typów zgłoszeń
Należy podać rodzaj zgłoszenia, np. zgłoszenie wstępne, uaktualnienie lub nowe zgłoszenie po
istotnej zmianie składu. Wybór w tym miejscu określa ramy dla dokumentacji i zasady, które
będą stosowane przy ocenie informacji przez asystenta walidacji (Validation assistant).

„Zgłoszenie wstępne” (Initial notification) to pierwsze zgłoszenie złożone dla mieszaniny
lub produktu. Zgłoszenie wstępne musi zakończyć się pomyślnie, zanim aktualizacja będzie
mogła zostać zaakceptowana.
„Nowe zgłoszenie po znaczącej zmianie składu” (New notification after a significant
change of composition) jest oczekiwane w przypadku zgłoszonej mieszaniny, gdy zmienił się
skład poza ustalonymi limitami, wskazanymi w załączniku VIII do CLP. Prowadzi to de facto do
dwóch różnych mieszanin na rynku; dwa zestawy informacji (odnoszące się do pierwotnego i
nowego składu) pozostają aktualne (oba produkty mogą pozostać na rynku przez potencjalnie
długi czas). Poprzednie zgłoszenie i nowe zgłoszenie pozostają połączone za pośrednictwem
odpowiedniego numeru PCN — zob. sekcja 11.2.
Opcja „Przedłożenie jest aktualizacją” (The submission is an update) jest wybierana,
jeśli istnieje potrzeba zaktualizowania informacji, które istnieją w bazie danych.
Zaktualizowane przedłożenie to sytuacja, w której skład mieszaniny pozostaje taki sam.
Zarówno poprzednie, jak i zaktualizowane przedłożenia pozostają potencjalnie istotne dla
ośrodków zatruć i wyznaczonych organów — zob. sekcja 11.1.
Nie należy wybierać opcji „Aktualizacja” (Update), jeśli konieczne jest ponowne
przesłanie po niespełnieniu reguły walidacji i porażce wcześniejszego pierwszego
przesłania. To uruchomi regułę walidacji BR568.
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4.3.4 Ogólna nawigacja i funkcje wprowadzania danych
Drzewo nawigacyjne lub spis treści (table of contents — TOC), znajdujące się z lewej strony
ekranu, umożliwia łatwe przechodzenie między nagłówkiem projektu dokumentacji a
niestandardowymi sekcjami utworzonymi dla zbioru danych o mieszaninach na potrzeby
zgłoszenia do ośrodków zatruć. Dla każdej sekcji należy stworzyć dokumenty. Drzewo
nawigacyjne umożliwia nawigację w zestawie danych za pomocą strzałek zwijania i rozwijania.

Wszystkie utworzone sekcje i dokumenty są rozszerzalne i można nimi zarządzać za pomocą
dodatkowych funkcji.
Funkcja

Symbol

Zwija sekcję
Rozwija sekcję
Dodaje nowy dokument
Dokument IUCLID
Liczba odpowiada liczbie dokumentów IUCLID na sekcję
Kosz usuwa niechciane dokumenty
Substancja
Mieszanina/produkt
Nagłówek projektu dokumentacji

+
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4.3.4.1 tworzenie „Nowego dokumentu” (New document)
Przed wprowadzeniem informacji do zbioru danych należy utworzyć dokument zawierający
odpowiednie pola wprowadzania, klikając pomarańczowy + i wybierając „+ New document”.
Po utworzeniu nowego dokumentu jest on oznaczony pomarańczowym, wypełnionym kółkiem i
otrzymuje domyślną nazwę i numer (np. [Classification and Labelling.001]) oraz określony
numer UUID dokumentu. Nazwę dokumentu można dowolnie edytować.

4.3.4.2 Edycja nazw dokumentów
Po utworzeniu dokumentu można zmieniać nazwy rekordów zgodnie z potrzebami użytkownika
— pomaga to zlokalizować rekord, np. przy korzystaniu z funkcji „Kopiuj z” (Copy from). Po
prostu należy umieścić kursor w polu i edytować zgodnie z potrzebami. Po zmianie konieczny
jest ponowny zapis nazwy dokumentu.
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4.3.4.3 „Kopiowanie danych z” (Copying data from) istniejących dokumentów
Jeśli wcześniej utworzono dokumenty informacyjne dla innych zbiorów danych dotyczących
mieszanin, będą one dostępne do ponownego wykorzystania w tych zbiorach.
Aby uwzględnić wcześniej przygotowane informacje, kliknąć trzy kropki „…” w prawym górnym
rogu zbioru danych, w którym prowadzona jest praca. Pojawi się szereg funkcji, w tym „Kopiuj
dane z…” (Copy data from...).

Przedstawiona zostanie lista dostępnych zbiorów danych do wyboru informacji. Typ jednostki
jest domyślnie ustawiony na „Mieszaniny” (Mixtures) (tj. zbiory danych dotyczących
mieszanin), ale można wybrać „Dokumentacje” (Dossiers). Można skorzystać z funkcji
wyszukiwania, która pomaga znaleźć informacje o źródle i przyspiesza wybór.

Można zbiorczo skopiować dane z dokumentacji do nowo utworzonego zbioru
danych, wybierając typ elementu „Dokumentacja” (Dossier) oraz informacje, które
chce się skopiować.
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Po wybraniu dokumentu źródłowego, z którego mają zostać pobrane informacje, można
skopiować wszystkie sekcje (należy zwrócić uwagę, że informacji z nagłówka dokumentacji nie
można skopiować) lub doprecyzować, których sekcji chce się użyć.

Po pobraniu określonych informacji skopiowany dokument pojawi się jako „[oryginalna nazwa
rekordu].COPY”, którego nazwę zawsze można zmienić.

32

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1

4.3.4.4 Korzystanie z funkcji „Klonowanie” (Cloning)
Dostępna jest funkcja „Klonuj” (Clone), aby ułatwić m.in. przygotowanie dokumentacji
aktualizacyjnej poprzez replikację zbioru danych dotyczących mieszanin w celu edycji i
utworzenia na jego podstawie nowej dokumentacji. Dlatego nie trzeba ponownie wprowadzać
wszystkich informacji związanych z mieszaniną, takich jak skład, informacje toksykologiczne
lub informacje o produkcie.
Należy pamiętać, że kontekst pracy nie jest klonowany, dlatego konieczne
będzie ponowne ustawienie kontekstu roboczego i wprowadzenie informacji w
nagłówku projektu dokumentacji.

Ta funkcja jest dostępna na liście po kliknięciu trzech kropek „…” w zestawie danych, który
chce się replikować, i wybraniu opcji „Klonuj”.

Alternatywnie można samodzielnie otworzyć zbiór danych mieszaniny i utworzyć sklonowaną
kopię, klikając trzy kropki „…” w prawym górnym rogu. Otworzy się wówczas lista funkcji, w
tym „Klonowanie”.

Po sklonowaniu zestaw danych pojawi się na liście zestawów dotyczących mieszanin, pod
nazwą „oryginalna nazwa mieszaniny _CLONE_[data]”, którą można odpowiednio edytować
przed utworzeniem nowej dokumentacji.
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5. Przygotowanie PCN — sekcja po sekcji
5.1 Sekcja dotycząca tożsamości mieszaniny i podmiotu prawnego
składającego zgłoszenie
5.1.1 Nazwa mieszaniny
Jest to nazwa mieszaniny wprowadzona podczas tworzenia nowego zestawu danych
mieszaniny lub produktu. Może to być nazwa handlowa danego produktu, choć niekoniecznie
musi nią być. Pole to jest edytowalne.

5.1.2 Podmiot prawny składający zgłoszenie
Dokument podmiotu prawnego składającego zgłoszenie zawiera nazwę podmiotu prawnego i
UUID. Jest to podmiot prawny, który jest porównywany z zalogowanym użytkownikiem portalu
składania wniosków ECHA i jest uważany za podmiot odpowiedzialny.

Identyfikator UUID podmiotu prawnego składającego zgłoszenie, określony na
poziomie mieszaniny, musi być zgodny z podmiotem prawnym na portalu składania
wniosków ECHA po przedłożeniu. Należy pamiętać, że zmiana nazwy podmiotu
prawnego nie zmienia identyfikatora UUID składającego zgłoszenie podmiotu
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prawnego. Wszystkimi zmianami powiązanymi z podmiotem prawnym należy
zarządzać na kontach ECHA.

5.1.2.1 Jak zmienić UUID podmiotu prawnego składającego zgłoszenie
W razie potrzeby dane właściciela podmiotu prawnego można zmienić na inny podmiot prawny.
Aby usunąć podmiot prawny, należy kliknąć hiperłącze nazwy właściciela podmiotu prawnego.

Kliknąć „X”, aby usunąć przypisaną osobę prawną.

Kliknąć „Wybierz”, aby otworzyć dostępne wykazy podmiotów prawnych.

Wybrać spośród dostępnych podmiotów prawnych wymienionych w danej instancji roboczej. Jeśli
go tam nie ma, należy zaimportować dane właściciela podmiotu prawnego, np. z kont ECHA.
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Nie wolno edytować nazwy ani innych szczegółów, np. danych kontaktowych osoby
prawnej w zbiorze danych. Nie zmienia to identyfikatora UUID podmiotu prawnego
składającego zgłoszenie. Jeśli istnieje potrzeba zaktualizowania tych informacji,
należy to zrobić na kontach ECHA.

5.1.3 Inne identyfikatory
Mogą one służyć do dodawania informacji o mieszaninie.

Dodaje się je za pomocą funkcji „+Nowy element” (+New item); należy wybrać z listy „Typ
nazwy” (np. Indeks kolorów). Następnie należy dodać konkretną informację do pola „Nazwa”
(Name) — albo wybierając konkretną nazwę z listy (tylko dla paliw i standardowych receptur),
albo wybierając „Inne” (Other).

Jeśli w polu „Nazwa” wybrano opcję „Inne”, dalsze informacje można podać w polu tekstowym.
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5.1.4 Dane osoby wyznaczonej do kontaktu
Funkcja „Osoba kontaktowa” (Contact person(s)) służy do rejestrowania osoby i kontaktu, jako
na przykład „Kontakt w nagłych wypadkach” (Emergency contact) w przypadku ograniczonego
zgłoszenia lub „Punkt kontaktowy” (Contact point), jeśli osoba przesyłająca nie ma dalszych
informacji istotnych dla ratownictwa medycznego.
Należy kliknąć „+Nowy element” (+New item) i wybrać już utworzony kontakt lub utworzyć nowy.

Jeśli lista wyboru „Typ kontaktu” (Contact Type) nie zawiera właściwego typu kontaktu, można
wybrać „Inny” i wprowadzić informacje w polu tekstowym.
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W przypadku ograniczonego przedłożenia należy wybrać typ „Kontakt alarmowy”
(Emergency contact).
Ponadto jeśli mieszanina jest wprowadzana do obrotu na pojedynczym obszarze
rynkowym, należy podać tylko jeden rekord kontaktu w nagłych wypadkach,
zawierający te informacje. Jeśli zgłoszenie dotyczy wielu obszarów rynkowych,
konieczne jest podanie wielu rekordów osób kontaktowych. Każdy rekord będzie zawierał
dane osoby kontaktowej w nagłych wypadkach dla każdego kraju, nawet jeśli te same
dane dotyczą wszystkich krajów.

5.2 Dokumentacja składu mieszaniny
„Dokument dotyczący składu mieszaniny” zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich
składników mieszaniny wprowadzonej do obrotu. Aby wprowadzić informacje dotyczące składu,
najpierw należy utworzyć „Nowy dokument”.

Po utworzeniu dokumentu dotyczącego składu mieszaniny tworzona jest sekcja „Składniki”
(Components), w której przy wyborze opcji „+Nowa pozycja” dodawane są poszczególne
substancje i składniki końcowej mieszaniny.
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Element jest tworzony i można go otworzyć i uzupełnić, klikając obszar zacieniony na
niebiesko.

Otworzy się okno „Ustaw wartości” (Set values), dla każdego składnika należy wprowadzić
określone wartości.

„Nazwa” (Name): Nazwa składnika. Należy najpierw wybrać rodzaj składnika, tzn. czy jest to
substancja czy składnik mieszaniny. Wybór prowadzi do dalszej identyfikacji komponentu.
„Funkcja” (Function): Funkcja jest obowiązkowa do włączenia tylko wtedy, gdy wskazuje się
na składnik opisywany jako GCI (ogólny identyfikator składnika). W takich przypadkach należy
wybrać pomiędzy substancjami zapachowymi lub barwnikami. W każdym innym przypadku
podanie informacji jest dobrowolne.
„Typowe stężenie/zakres stężeń” (Typical concentration/Concentration range):
Stężenie składników może być zadeklarowane jako typowe stężenie (tj. dokładne stężenie) lub
jako zakres stężeń i wyrażone w % wag. lub % obj. Operatory (>, <, ≤, ≥) muszą być
uwzględnione dla raportowanych zakresów.
Należy zauważyć, że jednostki należy podawać w ten sam sposób dla stężenia wszystkich
składników.
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Zgłaszanie stężeń
Zgłaszane stężenia muszą być zgodne z
dozwolonymi wartościami granicznymi
wyszczególnionymi w załączniku VIII, chyba że mają
zastosowanie przepisy szczególne. Informacje o
dozwolonych zakresach i przykłady robocze można
znaleźć pod adresem:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/componentsof-major-concern

Wyłącznie w przypadku, gdy składniki spełniają określone warunki określone w załączniku
VIII do rozporządzenia CLP, te typy składników powinny być oflagowane. Więcej
informacji znajduje się w rozdziale 6:
•

Składnik receptury standardowej (Standard formula — SF)

•

Grupa wymiennych składników (GWS)

•

Ogólny identyfikator składnika (GCI)

5.3 Dodawanie składnika będącego substancją
Każdy składnik będący substancją mieszaniny końcowej jest identyfikowany za pomocą
informacji zawartych w zbiorze danych o substancji. Zbiory danych o substancjach są również
wymagane dla wszystkich substancji zawartych w zgłoszonych mieszaninach w mieszaninach
(MwM).
Z (głównego) dokumentu składu mieszaniny należy najpierw utworzyć „+Nowy element”
(+New item). Wygenerowane pole dla składnika jest numerowane. Kliknięcie na pole
(zacienione na niebiesko) otwiera pole „Ustaw wartości”, w którym w polu „Nazwa” (Name)
wybiera się „Substancja” (Substance).
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Substancję można włączyć na jeden z dwóch sposobów:
i) wybrać z listy wcześniej przygotowany zbiór danych o substancji (Substance dataset)
lub,
ii) „+Utworzyć” (+Create) zbiór danych o substancji

i)

Wybranie substancji z listy automatycznie wypełnia sekcję nazwy tym, co podano w
zbiorze danych o substancji, a także łączy się ze wszystkimi innymi informacjami
zawartymi w tym zbiorze danych.

ii)

Utworzenie zbioru danych o substancji wymaga ręcznego wprowadzenia informacji
w polach:

„Substancja referencyjna” (Reference substance): Informacje o substancji referencyjnej
są wymagane dla składników będących substancjami (z wyjątkiem opisanych za pomocą
ogólnych identyfikatorów składników) — tutaj również należy wybrać substancję referencyjną z
dostępnej listy (jeśli jest dostępna) lub — jeśli nie jest dostępna — można ją pobrać i
zaimportować bezpośrednio do środowiska pracy albo stworzyć własny dokument dotyczący
substancji referencyjnej.
„Podmiot prawny” (Legal entity): Należy zauważyć, że podmiot prawny jest niezbędny do
utworzenia zbioru danych IUCLID, jednak nie jest obowiązkowy dla celów PCN i nie są
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przeprowadzane żadne kontrole dotyczące tych informacji. Podmiot prawny użytkownika jest
automatycznie wstępnie wypełniany, ale można go edytować, np. do postaci nieokreślonego
podmiotu prawnego.
„Nazwa substancji” (Substance name): Nazwa substancji jest polem tekstowym i nie
wymaga użycia konkretnego języka. Dlatego to w gestii zgłaszającego leży podjęcie decyzji o
najodpowiedniejszym języku dla wszystkich odbiorców. Nazwy w dodatkowych językach można
umieścić w dokumencie dotyczącym substancji referencyjnej w sekcji „Synonimy” (Synonyms).
Jeżeli istnieje więcej niż jedna nazwa składnika będącego substancją, nie należy ich
wszystkich umieszczać w tym polu. Zaleca się uwzględnienie dodatkowych nazw w
dokumencie dotyczącym substancji referencyjnej w polu „Synonimy” (Synonyms) —
patrz sekcja 5.3.2

5.3.1 Pobieranie substancji referencyjnej ze strony internetowej
IUCLID
„Substancja referencyjna” (Reference substance) jest używana do określenia tożsamości
substancji w taki sposób, że w razie potrzeby definicja może być ponownie wykorzystana w
więcej niż jednej dokumentacji. Dokumenty dotyczące substancji referencyjnych można
tworzyć podczas przygotowywania dokumentacji, ale można je również pobrać i zaimportować
jako gotowy zestaw ze strony internetowej IUCLID (https://iuclid6.echa.europa.eu/getreference-substances).
Należy zauważyć, że zestaw substancji referencyjnych dostępnych do pobrania nie jest
utrzymywany, mogą więc występować błędy i niespójności. Użytkownik jest
odpowiedzialny za weryfikację informacji użytych w powiadomieniu.
Na stronie „Wyszukaj i pobierz substancję referencyjną” (Search and download Reference
substance) w witrynie IUCLID należy rozpocząć od wyszukania substancji przy użyciu
identyfikatora WE lub innego identyfikatora produktu. Z listy wyników można pobrać i zapisać
plik lokalnie (format .i6z) pod bardziej czytelną nazwą.
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Aby zaimportować substancję referencyjną do działającej instancji IUCLID, należy wybrać
opcję „Przeglądaj” (Browse) i wyszukać wcześniej zapisany plik, np. na pulpicie.

Po pomyślnym zaimportowaniu plik substancji będzie dostępny na liście substancji
referencyjnych.
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5.3.2 Tworzenie i podłączanie substancji referencyjnej
Zbiór danych o substancji z substancją referencyjną można powiązać albo a) wybierając z listy
substancji referencyjnych albo b) tworząc nową substancję referencyjną. Aby utworzyć nowy
zbiór, należy podać pewne minimum informacji:
i)

Nazwa substancji referencyjnej

ii) Substancja referencyjna musi mieć zgłoszony co najmniej jeden z następujących
identyfikatorów: Numer WE, numer CAS, nazwę IUPAC, międzynarodową nazwę
chemiczną, indeks barw albo nazwę INCI. Należy pamiętać, że w polu nazwy IUPAC
należy podać międzynarodową nazwę chemiczną.

Polimery są uważane za substancje i muszą być identyfikowane w taki sam sposób jak
każdy inny składnik, tj. należy podać nazwę i numer identyfikacyjny, jak opisano w art. 18
ust. 2 rozporządzenia CLP. Jeżeli nie są dostępne żadne szczegóły dotyczące WE, CAS lub
IUPAC, można podać znaną nazwę w polu nazwy IUPAC w dokumencie dotyczącym
substancji referencyjnej.

Kiedy tworzy się nową substancję referencyjną, otwierany jest odpowiedni formularz i można
wprowadzić informacje.

„Numer inwentarzowy” (Inventory number) nie zawiera wyczerpującego wykazu
substancji. Jeżeli substancji nie ma w wykazie WE, należy ręcznie wprowadzić
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„Informacje o substancji referencyjnej” (Reference substance information) dotyczące
tożsamości.

Pole „Synonimy” (Synonyms) substancji referencyjnej można wykorzystać, by np. dołączyć
dodatkowe języki lub dołączyć inne nazwy, takie jak nazwy zwyczajowe.
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5.3.3 Klasyfikacja (i oznakowanie) substancji
Dla substancji należy dołączyć nowy dokument „Klasyfikacja i oznakowanie” (Classification and
labelling). Można utworzyć nowy dokument lub skopiować go z istniejącego źródła.

Nowy dokument musi mieć wybraną klasyfikację substancji na liście „Kategorie i zwroty
zagrożenia” (Hazard categories and statements). W odpowiednich polach można również
wskazać konkretne stężenia graniczne i współczynniki M.
Jeśli substancja nie jest sklasyfikowana pod względem zagrożeń fizycznych, zdrowotnych lub
środowiskowych, należy wybrać „Niesklasyfikowany” (Not classified). Ten wybór blokuje
pola klasyfikacji. W tej sekcji można również wpisać wszelkie „dodatkowe klasy zagrożenia”
(Additional hazard classes).
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Informacje dotyczące „Oznakowania” (Labelling) składników substancji nie są konieczne,
ale można je podać na zasadzie dobrowolności. Należy zauważyć, że funkcja „Oblicz”
(Calculate) wykorzystuje informacje o klasyfikacji wprowadzone w poprzednim kroku,
dotyczącym oznakowania.
Obowiązkiem zgłaszającego jest weryfikacja wyników funkcji „Oblicz” w sekcji
oznakowania. Informacje można w razie potrzeby edytować.

5.4 Dodawanie składnika typu „mieszanina w mieszaninie” (MwM)
5.4.1 Zidentyfikować MwM i określić stężenie
Stworzenie zbioru danych mieszaniny jest wymagane dla każdego składnika MwM zawartego w
końcowej mieszaninie, która zostanie wprowadzona na rynek. W przypadku zgłaszania znanych
substancji z MwM wymagane są zestawy danych o poszczególnych substancjach, z których
każdy powinien być oznaczony odpowiednim identyfikatorem i powiązany z substancją
referencyjną.

Jeżeli wszystkie substancje w składniku mieszaniny w mieszaninie są znane, należy je
zgłaszać indywidualnie, tak jak w przypadku wszystkich innych substancji, tj. nie należy
ich uwzględniać jako MwM. W takim przypadku należy sprawdzić, czy nie są zgłoszone
dwie takie same substancje — będą one musiały zostać połączone i zgłoszone tylko raz.
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Z (głównego) dokumentu o mieszaninie należy najpierw utworzyć „+Nowy element” (+New
item). Kliknięcie na pole (zacienione na niebiesko) otwiera pole „Ustaw wartości”, w którym w
polu „Nazwa” (Name) wybiera się „Substancja” (Substance).

MwM można określić na dwa sposoby:
i)

wybrać z listy wcześniej przygotowanego zbioru danych o mieszaninach (Mixture
dataset), jeśli jest dostępny lub,

ii) „+Utworzyć” (+Create) nowy zestaw danych dotyczących mieszaniny i wprowadzić
odpowiednie informacje

i)

ii)

48

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1

Wybranie zbioru danych o mieszaninie z listy automatycznie wypełnia pole „Ustaw
wartości” (Set values) nazwą składnika MwM połączoną z powiązanymi informacjami.

Podczas tworzenia zbioru danych o mieszaninie należy ręcznie wprowadzić informacje
dotyczące składnika mieszaniny, takie jak:
„Nazwa mieszaniny” (Mixture name): Nazwa mieszaniny jest polem tekstowym i powinna
zawierać nazwę mieszaniny zgłoszoną przez dostawcę.
Jeżeli istnieje więcej niż jedna nazwa składnika będącego mieszaniną, nie należy ich
wszystkich umieszczać w tym polu. Można je umieścić w sekcji „Inne identyfikatory”
(Other identifiers)

„Właściciel podmiotu prawnego” (Legal entity owner): Należy zauważyć, że podmiot
prawny jest niezbędny do utworzenia zbioru danych IUCLID, jednak nie jest obowiązkowy dla
celów PCN, nie są więc przeprowadzane żadne kontrole dotyczące tych informacji. W tym
miejscu należy wybrać podmiot prawny, m.in. może to być własny podmiot prawny.
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Po dostarczeniu i zapisaniu nazwy mieszaniny należy wypełnić pole „Ustaw wartości” (Set values):
„Funkcja” (Function): Funkcja jest obowiązkowa do włączenia tylko wtedy, gdy wskazuje się
na składnik opisywany jako GCI (ogólny identyfikator składnika). W takich przypadkach należy
wybrać pomiędzy substancjami zapachowymi lub barwnikami. W każdym przypadku podanie
informacji jest dobrowolne.
„Typowe stężenie/zakres stężeń” (Typical concentration/concentration range):
Stężenie składników może być zadeklarowane jako typowe stężenie (tj. dokładne stężenie) lub
jako zakres stężeń i wyrażone w % wag. lub % obj. Wprowadź odpowiednie informacje, jeśli
składnik MwM odpowiada 100% końcowej mieszaniny lub tylko części końcowej mieszaniny.
Operatory (>, <, ≤, ≥) muszą być uwzględnione dla raportowanych zakresów — co istotne,
operator ok. (ca.) jest niedozwolony.

Należy zauważyć, że jednostki należy podawać w ten sam sposób dla stężenia
wszystkich składników.

Zgłaszane stężenia dla składników szkodliwych i nieszkodliwych muszą być zgodne z
dozwolonymi wartościami granicznymi, wymienionymi w załączniku VIII, chyba że mają
zastosowanie przepisy szczególne. Więcej informacji na temat tych zakresów, w tym przykłady
robocze, można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
https://poisoncentres.echa.europa.eu/components-of-major-concern

Wyłącznie w przypadku, gdy składniki spełniają określone warunki określone w
załączniku VIII do rozporządzenia CLP, te typy składników powinny być wskazane.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 6:
•

Składnik receptury standardowej (Standard formula — SF)

•

Grupa wymiennych składników (GWS)

•

Ogólny identyfikator składnika (GCI)
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5.4.2 Uzupełnianie informacji o MwM
W tej sekcji opisano odpowiednie dokumenty MwM oraz sposób wprowadzania informacji do
IUCLID, gdy skład MwM nie jest w pełni znany.
Po dodaniu składnika MwM do głównego dokumentu składu mieszaniny i kliknięciu przycisku
„Zapisz” (Save) w drzewie nawigacyjnym generowany jest dodatkowy zestaw pól
informacyjnych. Sekcje te stają się widoczne po użyciu strzałek do rozwinięcia MwM. Aby
wprowadzić informacje dla każdej sekcji, należy najpierw utworzyć „Nowy dokument” (New
document).

Należy pamiętać, że w zależności od informacji, których używa się do zgłaszania mieszanin
w mieszaninach, nie wszystkie sekcje i pola muszą być wypełnione. Sprawdzić w poradniku
dotyczącym załącznika VIII (https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onclp), które informacje należy obowiązkowo podać dla danej mieszaniny w mieszaninie, jak
określono w załączniku VIII do CLP część B; 3.2.2.
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„Identyfikacja MwM” (MiM identity): Należy zwrócić uwagę, że nazwa MwM (i podmiotu
prawnego) została podana podczas jej tworzenia w poprzednim kroku. Można dodać informacje
w sekcji „Inne identyfikatory” (Other identifiers) dla MwM, m.in. jeśli jest zgodna ze
standardową recepturą lub paliwem, jak określono w załączniku VIII. W tym miejscu nie jest
konieczne umieszczanie osób kontaktowych dla MwM — należy zapoznać się z sekcją
„Dostawca MwM” (MiM supplier) opisaną poniżej.

„Skład MwM” (MiM composition): Tutaj wprowadza się (tylko) składniki będące
substancjami w MwM. Opis składnika będącego substancją jest dalej rozszerzony o informacje
o tożsamości substancji w MwM (substancji referencyjnej) i klasyfikacji (patrz sekcje 4.3.5.3 i
4.3.5.4).

„UFI MwM” (MiM UFI): W tym polu można umieścić UFI MwM podany przez dostawcę, jeśli
jest dostępny. „Program regulacyjny” (Regulatory programme) musi zawierać „Niepowtarzalny
identyfikator postaci użytkowej CLP” (CLP unique formula identifier) oraz UFI wpisany w polu
identyfikatora.
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„Dostawca MwM” (MiM supplier): Dane dostawcy można wybrać z listy podmiotów
prawnych. Jeśli szczegóły nie są wymienione, można utworzyć „+Nowy dokument” (+New
document) i podać odpowiednie dane dostawcy MwM (imię i nazwisko, adres e-mail i numer
telefonu). Należy zauważyć, że identyfikator UUID podmiotu prawnego dostawcy MwM nie jest
wymagany.
Podczas określania danych dostawcy MiM należy upewnić się, że korzysta się z
danych dostawcy z UE. Ma to pomóc władzom w przypadku dalszych działań
dotyczących składu.

„Klasyfikacja (i oznakowanie)” (dla MwM): Klasyfikacja MwM musi być wybrana z listy
„Kategorie i zwroty zagrożenia” (Hazard categories and statements). Elementy oznakowania
MwM nie są wymagane, ale można je dobrowolnie dodać. Funkcja „Oblicz” (Calculate) może
być wykorzystana do wspomagania tego procesu po weryfikacji wyników przez zgłaszającego.
„Karta charakterystyki MwM” (MiM safety data sheet): W żadnym wypadku nie są to
obowiązkowe informacje, ale pole jest dostępne do opcjonalnego przesyłania w wielu językach.
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5.4.3 Wprowadzanie informacji o składzie MwM
Po utworzeniu dokumentu kompozycji MwM pojawia się sekcja „Składniki” (Components). Tutaj
można dodać znane substancje, które wchodzą w skład MwM. Każdą substancję dodaje się
kliknięciem w „+Nowy element” (+New item).

Kliknięcie na obszar utworzonego elementu (zacieniony na niebiesko) w sekcji „Składniki”
(Components) otwiera określone pole „Ustaw wartości” (Set values) dla substancji MwM.

„Nazwa” (Name) — należy zwrócić uwagę, że w polu „Nazwa” (Name) w składzie MwM
można dodawać tylko składniki substancji.
Podanie „Funkcji” (Function) nie jest obowiązkowe, ale można to zrobić dobrowolnie.
Dla substancji w MwM należy podać „Typowe stężenie” (Typical concentration) lub
„Zakres stężeń” (Concentration range). Zwykle informacje te pochodzą z karty
charakterystyki i nie podlegają żadnej kontroli.
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5.4.4 Wprowadzanie informacji o tożsamości substancji i klasyfikacji
składników MwM
W polu „Ustaw wartości” (Set values) wybranie „Nazwa” (Name) inicjuje proces identyfikacji
składników będących substancjami w MwM. Identyfikację substancji można osiągnąć na dwa
sposoby:
•

Wybierając istniejący zbiór danych lub

•

Tworząc nowy zbiór danych

W każdym przypadku każdy składnik substancji zawarty w MwM musi być powiązany z
substancją referencyjną w dokumencie tożsamości substancji (Identity of the substance) oraz
w dostarczonej klasyfikacji. Użyj strzałek „>” w drzewie nawigacyjnym, aby otworzyć sekcję
substancji MwM i wyświetlić tożsamość substancji oraz dokumenty klasyfikacji i oznakowania.

Należy utworzyć nowy dokument Klasyfikacja i oznakowanie (Classification and
labelling), a następnie wypełnić przynajmniej klasyfikację substancji pod względem zagrożeń
fizycznych i zagrożeń dla zdrowia ludzkiego lub — w stosownych przypadkach — wskazać „Nie
sklasyfikowano” (Not classified). Informacje dotyczące oznakowania nie są obowiązkowe, ale
można je podać dobrowolnie.
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5.4.5 Przygotowanie zgłoszenia dla 100% MwM
W szczególnych sytuacjach, gdy podmiot przekazujący dane nie ma wystarczających informacji o
składzie, zgodnie z wymogami załącznika VIII (i nie może uzyskać ich od dostawcy), dopuszczalne
jest zgłoszenie, gdy jedna mieszanina w mieszaninie stanowi 100% składu mieszaniny końcowej.

To nadal wymaga pełnego powiadomienia, co oznacza, że należy:
1. Utworzyć nowy zestaw danych mieszaniny i określić kontekst pracy w zakresie
zgłoszenia CLP do centrum zatruć CLP
2. Wpisać wszystkie wymagane informacje w zgłoszeniu mieszaniny końcowej
a. Sekcja nagłówka dokumentacji (np. rynki, języki, rodzaj powiadomienia)
b. Sekcja informacji o produkcie (np. opakowanie, rodzaj zastosowania, główne
przeznaczenie, nazwy handlowe, barwę, stan fizyczny)
c. Sekcja UFI i innych identyfikatorów (wygenerować i dodać własne UFI)
d. Informacje o mieszaninie (np. klasyfikację i oznakowanie, informacje
toksykologiczne, pH)
3. Utworzyć dokument składu mieszaniny i wprowadzić wszystkie wymagane informacje
dotyczące mieszaniny w mieszaninie
a. Dodać składnik mieszaniny
b. Podać nazwę mieszaniny i określić podmiot prawny (może to być
niezdefiniowany podmiot prawny lub nawet własny podmiot zgłaszającego)
c. Zostanie utworzone pole „Ustaw wartości” (Set values) do wprowadzania
typowego stężenia. W tym miejscu zostanie wprowadzone 100%.
d. Po zapisaniu tych informacji otworzyć składnik MwM w lewej części ekranu —
pojawi się szereg dodatkowych sekcji do uzupełnienia
4. Sekcje składnika MwM obejmują:
a. Tożsamość MwM (automatycznie wypełniana od kroku 3.b)
b. Skład MwM (w tym miejscu dodaje się poszczególne składniki substancji
należące do MwM). Każda substancja wymaga nazwy i stężenia.
c. Na kolejnym poziomie każdej substancji należy:
i. stworzyć nowy dokument (New document) dla tożsamości (Identity)
substancji i podać link do substancji referencyjnej (Reference substance)
oraz
ii. tworzyć nowy dokument (New document) dla klasyfikacji i oznakowania
(Classification and Labelling) i wskazać klasyfikację MwM
d. Sekcja UFI MwM — tutaj dodaje się UFI dostarczonej mieszaniny
e. Dostawca MwM — tutaj dodaje się dane dostawcy
f. Klasyfikacja i oznakowanie — dodanie klasyfikacji MwM
g. Karty charakterystyki MwM — tutaj można dołączyć karty charakterystyki
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5.5 Tożsamość produktu lub dokument informacyjny
„Dokument zawierający informacje o produkcie” (Product information document) (sekcja
dotycząca tożsamości produktu) zawiera informacje wymagane do identyfikacji produktu lub
produktów zawierających mieszaninę w momencie wprowadzenia do obrotu. Aby utworzyć
dokument zawierający informacje o produkcie, wybrać „+Nowy dokument” (+New document)
(z drzewa nawigacyjnego).

Tworzenie wielu dokumentów z informacjami o produkcie jest możliwe dla mieszaniny,
w przypadku gdy może być pożądane oddzielenie informacji dla określonych produktów
zawierających mieszaninę, np. mogą istnieć różne jej nazwy handlowe lub UFI lub
dotyczyć różnych obszarów rynku. Przydatne mogą być również oddzielne dokumenty,
zawierające informacje o produkcie, jeśli np. podmiot odpowiedzialny dostarcza
dodatkowe informacje dla klienta będącego dystrybutorem.

Dokument zawierający informacje o produkcie zawiera sekcje „Przedłożenie grupowe” (Group
submission) (istotne tylko dla tego rodzaju przedłożenia i omówione w sekcji rozdziału 8),
„Identyfikatory produktu” (Product identifiers) (sekcja 5.5.1) i „Informacje dodatkowe”
(Additional information) (sekcja 5.5.2).
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5.5.1 Identyfikatory produktu (Product identifiers)
Identyfikatory produktu obejmują handlowe i inne nazwy oraz niepowtarzalny identyfikator
postaci użytkowej (UFI) (UFI). Każdy element dodaje się kliknięciem „+Nowy element” (+New
item).

„Nazwy handlowe” (Trade names): W tym miejscu należy wpisać nazwę handlową
produktu wskazaną na etykiecie. Możliwe jest umieszczenie wielu nazw handlowych w jednym
dokumencie IUCLID (np. gdy ta sama mieszanina jest wprowadzana do obrotu pod różnymi
nazwami handlowymi, ale mają zastosowanie te same informacje o produkcie). Alternatywnie
— każda może być dodana indywidualnie w osobnych dokumentach zawierających informacje o
produkcie.
Jeśli dostępnych jest wiele nazw handlowych, należy je podać jako osobne pozycje.
Nie wolno umieszczać wszystkich nazw handlowych w jednym polu.

„Inne nazwy” (Other names): W tej sekcji można podać wszelkie inne nazwy, które mogą
pojawić się na etykiecie i mogą ułatwić identyfikację mieszaniny.
„Niepowtarzalne identyfikatory postaci użytkowej (UFI) i inne identyfikatory” (Unique
formula identifiers (UFI) and other identifiers):
W tej sekcji identyfikatorów programu regulacyjnego dodaje się jeden niepowtarzalny
identyfikator postaci użytkowej (UFI) lub wiele. Istnieją trzy „identyfikatory CLP istotne dla
PCN” (CLP PCN relevant identifiers), które należy w tym miejscu podać w stosownych
przypadkach:
i.

W tej sekcji znajduje się UFI — 16-znakowy kod alfanumeryczny o zdefiniowanym
formacie. Generator UFI jest narzędziem dostępnym na stronie internetowej ośrodków
zatruć ECHA https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator
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ii.

Powiązany numer PCN (Related PCN number) — w przypadku składania „Nowego
zgłoszenia po istotnej zmianie składu” należy wskazać numer PCN związany z CLP
(szczegółowe informacje na temat aktualizacji można znaleźć w rozdziale 11).

iii.

Identyfikator produktu wieloskładnikowego (Multi-component product
identifier) — pozwala wskazać, że niektóre mieszaniny (zgłaszane osobno) należą do
tego samego produktu wieloskładnikowego (pełne informacje znajdują się w punkcie
7.2).

Narzędzie do generowania UFI
https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Podręcznik użytkownika UFI (dostępne tłumaczenia) i inne
wsparcie
https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator

5.5.2 Informacje dodatkowe
„Dodatkowe informacje” (Additional information) dotyczące produktu zawierają następujące
pola:

5.5.2.1 „Barwa” (Colour)
Można wybrać jeden kolor lub więcej. Wybór wielu kolorów, m.in. bezbarwnego i niebieskiego,
oznacza, że produkt jest wprowadzany do obrotu w tych odmianach (na przykład, gdy skład
mieszaniny różni się w przypadku barwników, które są identyfikowane za pomocą tego samego
ogólnego identyfikatora składnika (GCI), patrz sekcja 6.1).

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1
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5.5.2.2 „Stan skupienia” (Physical state)
Wybór dla stanu skupienia produktu w temperaturze 20°C przy 101 hPa (tj. gaz, ciecz lub ciało
stałe). Opcjonalne informacje dotyczące formy i intensywności można wybrać z dostępnej listy
(np. bryła: płatki; przeźroczysta).

Należy zauważyć, że wybór dla stanu fizycznego włącza lub wyłącza niektóre
„Formularze”.

5.5.2.3 „Opakowanie” (Packaging)
Jeżeli mieszanina jest dostarczana w różnych rodzajach i rozmiarach opakowań, należy podać
informacje o wszystkich odpowiednich rodzajach i rozmiarach (niedopuszczalne jest
zastosowanie zakresów) wprowadzonych do obrotu. Dodatkowo w polu wyboru można
wskazać, że produkt nie jest zapakowany.

W jednej pozycji można wskazać wiele rozmiarów opakowań.
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Jednak w przypadku użycia więcej niż jednego rodzaju wymagane są różne pozycje dla
opakowania

Należy zauważyć, że w przypadku mieszanin przeznaczonych do stosowania wyłącznie w
obiektach przemysłowych, które mogą skorzystać z „ograniczonego przedłożenia”, nie
ma obowiązku wskazania opakowania.

Wszelkie dokumenty związane z opakowaniem, np. przykładowa etykieta, mogą być dołączone.
Akceptowane pliki to m.in. pdf, word, jpeg.

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1
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5.5.2.4 „Informacje o kategorii zastosowania produktu” (Product use category
information)

i.

„Rodzaj zastosowania” (Use type): Wybór rodzaju (rodzajów) zastosowania
powinien odzwierciedlać zarówno mieszaninę wprowadzaną do obrotu, jak i inne
mieszaniny, jeżeli są włączone do stosowania na dalszych etapach łańcucha dostaw. Na
przykład rodzaj zastosowania mieszaniny dostarczanej do stosowania w obiektach
przemysłowych będzie musiał również odzwierciedlać inne rodzaje zastosowań, jeśli jest
stosowana jako mieszanina do dalszego formułowania w produktach do użytku
profesjonalnego lub konsumenckiego.

ii.

„Główne zamierzone zastosowanie” (Main intended use): Wymagana jest
pojedyncza główna kategoria zamierzonego zastosowania w każdym dostarczonym
dokumencie zawierającym informacje o produkcie. Wymienione kategorie są dostępne
w Europejskim systemie kategoryzacji produktów (EuPCS). Należy przewinąć listę lub
skorzystać z funkcji wyszukiwania
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Uwaga: jeśli produkt może należeć do wielu kategorii i podlega zezwoleniu zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR) lub rozporządzeniem w
sprawie środków ochrony roślin (PPPR) jako „Główne zamierzone zastosowanie”, należy
wybrać kategorię produktu odzwierciedlającą zamierzone zastosowanie jako biocyd lub
środek ochrony roślin.

iii.

„Zastosowania dodatkowe” (Secondary uses): Jest to informacja opcjonalna,
można ją podać dla produktów, które pasują do kilku głównych kategorii przeznaczenia.

Praktyczny przewodnik EuPCS i materiały pomocnicze dostępne we
wszystkich językach UE:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

5.5.2.5 „Kraj (lokalizacja na rynku)” (Country (Market placement))
Pełne listy obszarów rynku zawarte w dokumencie z informacjami o produkcie muszą być
zgodne z pełną listą wskazaną w nagłówku projektu dokumentacji. W przypadku wielu
dokumentów zawierających informacje o produkcie każdy kraj wskazany w nagłówku projektu
dokumentacji musi zostać wybrany przynajmniej raz, albo z listy „Aktywny rynek” (Active
market), albo z listy „Rynek wstrzymany” (Ceased market).

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1
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i.

„Aktywny rynek (kraj)” (Active market (country)): Wcześniej, w fazie
przygotowania, wszystkie istotne obszary rynku zostały wskazane w nagłówku projektu
dokumentacji dla całego zgłoszenia. Te obszary rynku należy odpowiednio wskazać w
dokumencie zawierającym informacje o produkcie. Jeśli ten sam produkt jest
umieszczany na różnych obszarach rynkowych, wszystkie odpowiednie kraje można
wybrać w tym samym rekordzie produktu. Alternatywnie można utworzyć kilka
dokumentów z informacjami o produkcie i przypisać odpowiednie kraje.

ii.

„Rynek wstrzymany (kraj)” (Ceased market (country)): Zgłaszający może
wskazać w aktualizacji, czy zaprzestano wprowadzać produkt na określony obszar
rynkowy. Na tej liście można wybrać odpowiedni kraj (albo kraje). Jednocześnie te
same kraje muszą zostać odznaczone na liście „Aktywny rynek” (Active market) w tym
samym dokumencie zawierającym informacje o produkcie.

Wycofanie produktu z rynku to funkcja w narzędziach informatycznych i w formacie
PCN. Informacje o produkcie wycofanym z rynku można umieścić w zaktualizowanej
dokumentacji i nie należy tego mylić z rozwiązaniem dotyczącym wyłączenia
przedłożonej dokumentacji!

5.6 Klasyfikacja i oznakowanie (końcowej) mieszaniny
Ta sekcja musi zawierać wszystkie prawidłowe i istotne „Kategorie i zwroty zagrożenia”
(Hazard categories and statements) z predefiniowanej listy istniejących wartości (zgodnie z
kryteriami rozporządzenia CLP).
Tylko jeden dokument klasyfikacji i oznakowania (C&L) może istnieć dla mieszaniny do
standardowego przedłożenia. Wprowadzenie wielu dokumentów C&L dla tego typu
przedłożenia nie spełni reguły weryfikacji.

5.6.1 Informacje o klasyfikacji
„Nie sklasyfikowano” (Not classified): Jeśli dana mieszanina nie jest sklasyfikowana pod
względem zagrożeń fizycznych, zdrowotnych lub środowiskowych, należy wybrać
„Niesklasyfikowany” (Not classified). Ten wybór blokuje pola klasyfikacji.
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„Zagrożenia fizyczne i dla zdrowia” (Physical and health hazards): Należy wybrać z
listy wszystkie kategorie zagrożeń i zwroty dla każdej klasy zagrożenia, do której należy dana
mieszanina. Do wyszukiwania dostępne są gotowe frazy.

„Zagrożenia dla środowiska” (Environmental hazards): Jeżeli dana mieszanina jest
sklasyfikowana pod kątem zagrożeń fizycznych lub zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, wskazanie
jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska nie jest obowiązkowe, chociaż można je uwzględnić dla
kompletności informacji. Jeżeli dana mieszanina jest sklasyfikowana wyłącznie pod kątem
zagrożeń dla środowiska i zgłasza się ją dobrowolnie, należy wskazać właściwą klasyfikację.
„Dodatkowe klasy zagrożeń” (Additional hazard classes): Dostępne są pola tekstowe, w
których można uwzględnić dodatkowe klasy zagrożeń i zwroty we wszystkich odpowiednich
językach.

5.6.2 Informacje o oznakowaniu
Podobnie jak w przypadku zbiorów danych dotyczących substancji i mieszanin w mieszaninie
elementy oznakowania (obowiązkowe dla mieszaniny końcowej) można automatycznie
uzupełnić za pomocą przycisku wyliczenia (Calculate). Zgłaszający powinien zweryfikować i
ewentualnie poprawić lub uzupełnić wygenerowane informacje. Pola zawarte w dokumencie
dotyczącym oznakowania obejmują:
„Hasło ostrzegawcze” (Signal word): Na liście rozwijanej są dostępne: niebezpieczeństwo,
ostrzeżenie lub brak hasła ostrzegawczego.

„Piktogram określający rodzaj zagrożenia” (Hazard pictogram): Zgodnie z
rozporządzeniem CLP dostępnych jest wiele piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia.
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„Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności” (Hazard and
Precautionary statements): Ta sekcja musi zawierać wszystkie poprawne i istotne
(związane z oznakowaniem) zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności ze
wstępnie zdefiniowanej listy istniejących wartości (zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP).
Niektóre zwroty zawierają pola z dodatkowymi informacjami tekstowymi. Możliwe jest
zamieszczenie tych informacji we wszystkich odpowiednich językach z regionów, w
których mieszanina zostanie wprowadzona do obrotu.

„Dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania” (Additional labelling
requirements): Ta sekcja odnosi się do dodatkowych informacji o zagrożeniach, a mianowicie
— do deklaracji EUH.
Niektóre mieszaniny są sklasyfikowane tylko pod kątem EUH208, dotyczącej mieszanin,
które nie są sklasyfikowane jako uczulające, ale zawierają co najmniej jedną substancję
uczulającą. Poradnik dotyczący załącznika VIII stwierdza, że te mieszaniny podlegają
jedynie dobrowolnemu zgłoszeniu.
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„Uwagi” (Notes): Ta sekcja zawiera listę, z której można wybrać dodatkowe podkategorie do
klasyfikacji GHS.
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5.7 Karty charakterystyki mieszanin i informacje toksykologiczne
Należy utworzyć nowy dokument dla informacji toksykologicznych albo skopiować je z
istniejącego dokumentu, jeśli jest dostępny i istotny. We wszystkich przypadkach sekcja ta
musi zawierać informacje dotyczące skutków toksykologicznych mieszaniny lub jej składników,
zgodnie z wymogami sekcji 11 karty charakterystyki mieszaniny.
„Informacje toksykologiczne (sekcja 11 SDS)” (Toxicological information (section 11
of SDS)): W jednym powiadomieniu o przedłożeniu standardu dozwolony jest tylko jeden
dokument zawierający informacje toksykologiczne. Jeśli jednak przedłożenie dotyczy wielu
rynków lub języków, informacje te należy podać dla każdego języka wybranego w nagłówku
projektu dokumentacji.
Należy upewnić się, że wprowadzone w tym miejscu informacje są niezależne i nie
zawierają na przykład odniesień do innych sekcji karty charakterystyki.

„Karta charakterystyki mieszaniny lub produktu” (Safety data sheets of
mixture/product): Załączenie karty charakterystyki (SDS) mieszaniny nie jest obowiązkowe i
nie zwalnia podmiotu odpowiedzialnego z obowiązku dostarczenia informacji w wymaganym
formacie. Można dodać wiele załączników SDS, a także informacji o kraju i języku.
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5.8 Informacje dodatkowe
Sekcja „Dodatkowe informacje” zawiera informacje dotyczące pH. Aby podać te informacje,
można utworzyć nowy dokument pH lub skorzystać z funkcji „Kopiuj dane z…” (Copy data
from…), jeśli to konieczne.
Istnieją dwie możliwości podania informacji o pH:
i)

„pH niedostępne” (pH not available): Jeśli nie można zmierzyć pH, należy
zaznaczyć pole „pH nie dotyczy” (pH not available). Nie należy podawać wartości pH
ani stężenia roztworu. W takim przypadku należy podać uzasadnienie niepodania
wartości.

ii)

„Wartość pH” (pH value): Można podać dokładną wartość pH lub zakres:

•

Aby wskazać dokładną wartość pH, wymagany jest tylko jeden wpis numeryczny

•

Aby podać zakres, należy użyć odpowiednich operatorów, np. <,>. Operator ok. nie
jest akceptowany w powiadomieniach o pH w zgłoszeniu do ośrodków zatruć.
Gdy pH =<3 albo >=10, preferowana maksymalna szerokość zakresu wynosi 1
jednostkę.
Gdy pH 3< albo <10, preferowana maksymalna szerokość zakresu wynosi 3 jednostki.
Przekroczenie tych limitów uruchomi regułę jakości zawartą w raporcie z walidacji i
przesłaną wraz ze zgłoszeniem do państwa członkowskiego (tj. wywoła ostrzeżenie, zob.
sekcja 5.1.1).

•

„Stężenie roztworu” (Solution concentration): Jest to pole obowiązkowe, gdy
podana jest wartość pH.
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6. Skład mieszaniny — przypadki szczególne
Ta sekcja obejmuje dokument dotyczący składu mieszaniny w szczególnych okolicznościach
•

Wskazanie ogólnego identyfikatora składnika (GCI)

•

Wskazanie receptury standardowej (SF)

•

Wskazanie identyfikatora wymiennego składnika (IWS)

6.1 Wskazanie ogólnego identyfikatora składnika (GCI)
Ogólny identyfikator składnika może służyć do identyfikacji tych składników, które są używane
wyłącznie do dodawania substancji zapachowych lub barwnika i tylko wtedy, gdy nie są one
sklasyfikowane jako stanowiące jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia. Są one
określane w niniejszym dokumencie jako „składniki GCI”.
Ten sam rodzaj GCI, tj. „substancje zapachowe” lub „substancje barwiące”, można
wykorzystać do identyfikacji jednego składnika albo większej ich liczby. Stężenie danego GCI
nie może jednak przekroczyć łącznie 5% dla sumy substancji zapachowych i 25% dla sumy
substancji barwiących.

Należy pamiętać, że dokument klasyfikacji i oznakowania jest obowiązkowy dla
komponentów GCI.
Jeśli istnieje wiele składników, które należy zidentyfikować za pomocą tego samego GCI
i mają one tę samą klasyfikację zagrożeń fizycznych lub środowiskowych, można je ująć
jako jeden składnik GCI.
Alternatywnie — ten sam GCI może być użyty więcej niż raz w tej samej kompozycji, o
ile nie zostanie przekroczony próg maksymalnego stężenia 5% lub 25%.

Składniki GCI mogą być substancjami lub mieszaninami w mieszaninach. W każdym przypadku
składnik GCI musi mieć określoną nazwę i funkcję (tj. substancja zapachowa lub substancja
barwiąca), wskazane stężenie, a pole wyboru GCI musi być oznaczone.
Aby dodać składnik GCI z dokumentu składu mieszaniny, należy wybrać „+Nowy element”
(+New item), a pojawi się okno „Ustaw wartości” (Set values).
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W polu „Nazwa” (Name) należy wybrać „Substancja” (Substance) lub „Mieszanina/Produkt”
(Mixture/Product), aby otworzyć odpowiednią stronę listy. Można wybrać dostępny zestaw
danych z listy, jeśli został już przygotowany wcześniej, lub można „+Utworzyć” (+Create)
nowy.

Aby utworzyć nowy, należy podać nazwę składnika (np. „Substancja zapachowa” (Aroma) lub
„Substancja barwiąca” (Colouring agent)) i określić podmiot prawny.
Należy zauważyć, że podmiot prawny (PP) jest niezbędny do utworzenia zbioru danych
IUCLID, jednak nie jest obowiązkowy dla celów PCN i nie są przeprowadzane żadne
kontrole dotyczące tych informacji. W tym miejscu należy wybrać PP, m.in. może to być
własny PP.

Informacje o substancji referencyjnej nie są wymagane w przypadku składników substancji
GCI

Należy wypełnić pole „Ustaw wartości” (Set values), wyszczególniając funkcję i stężenie, i
zaznaczyć pole wyboru „GCI”. Jeśli składnik GCI obejmuje wiele środków zapachowych lub
substancji barwiących, należy podać ich całkowite stężenie.
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Jeżeli składnik GCI jest dodawany jako mieszanina, standardowe wymagania dotyczące
identyfikacji dla mieszanin w mieszaninach nie mają zastosowania (tj. nie trzeba podawać
danych UFI, składu i dostawców).

6.2 Receptura standardowa (Standard Formula — SF)
Receptury standardowe zostały opracowane specjalnie dla cementu, gipsu, betonu
towarowego i są wymienione w części D załącznika VIII. Obecnie rozporządzenie zawiera 23
receptury standardowe, z których każda wskazuje zawarte składniki wraz z ich zakresami
stężeń. W przypadku mieszanin, które są zgodne z określoną recepturą standardową,
obowiązują mniej rygorystyczne wymagania dotyczące składu, a przedłożenie może częściowo
odbiegać od standardowych wymagań.
Można przygotować określone zestawy danych receptury standardowej (informacje o składzie),
pobierając gotowe zestawy danych ze strony internetowej ośrodków zatruć lub
przygotowując własne.
Mieszanina może zawierać recepturę standardową jako:
i.

składnik, który stanowi 100% mieszaniny końcowej (w tym przypadku mieszanina jako
całość jest zgodna z formułą standardową i jako taka może być użyta w zgłoszeniu; w
mieszaninie nie występują żadne dodatkowe składniki) lub,

ii.

składnik, który stanowi tylko część końcowej mieszaniny, ponieważ zawiera inne
składniki oprócz składników określonych w recepturze standardowej.

Można zgłaszać składniki receptury standardowej:
i.

w dokumencie dotyczącym (głównego) składu mieszaniny z każdym pojedynczym
składnikiem oznaczonym jako „składnik formuły standardowej (SF)”
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ii.
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w dokumencie składu MwM (oznaczone jako „Składnik receptury standardowej (SF)”
(Standard formula (SF) component)); w tym przypadku receptura standardowa jest
zawarta jako MwM w końcowej kompozycji.

Należy pamiętać, że obowiązkiem zgłaszającego jest dostarczenie jak najbardziej
szczegółowych informacji. Dlatego też, jeżeli możliwe jest podanie bardziej
precyzyjnych zakresów stężeń niż wskazane w recepturze standardowej w części D
załącznika VIII (np. jeśli są dostępne w karcie charakterystyki), należy to zrobić.
Składniki nadal mogą być oznaczone jako składniki SF, aby uchylić przepisy
sprawdzające normalne zakresy stężeń.

6.2.1 Pobieranie gotowych zestawów danych receptury standardowej
Dla każdej receptury standardowej (SF) skład (identyfikacja i stężenie składników) jest
określony w części D załącznika VIII. Na przykład:
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Dla ułatwienia zestawy danych SF zostały wstępnie przygotowane i są dostępne do pobrania i
wykorzystania w opracowywanej instancji IUCLID. Należy zauważyć, że w zbiorze danych
uwzględniono tylko informacje o składzie (nazwa i identyfikatory numeryczne oraz stężenie
określone w tekście prawnym). Dlatego będzie konieczne uzupełnienie tych zbiorów danych o
inne informacje, np. klasyfikację. Oczywiście w razie potrzeby możliwe jest również
przygotowanie własnych zestawów danych SF.

Instrukcje dotyczące importowania i zmiany podmiotu prawnego dla zbioru danych
znajdują się pod adresem https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centresnotification-format

6.2.2 Wprowadzanie informacji, gdy końcowa mieszanina jest zgodna
w 100% z recepturą standardową
Końcowa mieszanina jest całkowicie zgodna z recepturą standardową (SF), gdy nie występują
żadne inne składniki poza wymienionymi w samej recepturze standardowej. W takim
przypadku oprócz nazwy mieszaniny w polu „Inne identyfikatory” (Other identifiers) w sekcji
„Tożsamość mieszaniny i podmiot prawny składający zgłoszenie” (Mixture identity and legal
submitter) należy podać nazwę i opis SF (jak w części D załącznika VIII).
„Recepturę standardową (SF)” (Standard formula (SF)) należy wybrać w polu „Typ nazwy”
(Name type), co aktywuje listę rozwijaną w polu „Nazwa” (Name). Obejmuje ona dozwolone
nazwy SF z części D załącznika VIII.
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Aby zgłosić składnik substancji SF w (głównym) dokumencie składu mieszaniny, należy dodać
„+Nowy element” (+New item), aby uwzględnić składnik substancji.

Należy podać każdy składnik będący substancją (nazwę i stężenie) zgodnie z odpowiednim
standardowym składem w części D załącznika VIII i powiązać z substancją referencyjną. Na
koniec każdy składnik jest oznaczany jako „Składnik receptury standardowej (SF)” (Standard
formula (SF) component).

Należy zauważyć, że SF w części D załącznika VIII mogą zawierać grupy składników o tym
samym zakresie stężeń.
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W tych szczególnych przypadkach należy utworzyć składnik mieszaniny (tj. MwM) i uwzględnić
go w ostatecznym dokumencie składu mieszaniny. Wpisać „Nazwę” (Name) składnika
mieszaniny, podając nazwy zgrupowanych składników (np. „Pył spalinowy, nieorganiczny
naturalny materiał mineralny” (Flue dust/inorganic natural mineral material)). Należy również
zidentyfikować poszczególne substancje składnika mieszaniny (np. pył spalinowy i
nieorganiczne naturalne materiały mineralne), ale tylko składnik mieszaniny musi być
oznaczony jako „Składnik receptury standardowej (SF)” (Standard formula (SF) component).
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6.2.3 Wprowadzanie informacji, gdy tylko część mieszaniny jest
zgodna z recepturą standardową
Jeżeli końcowy skład mieszaniny zawiera dodatkowe składniki poza składnikami z receptury
standardowej (SF) z części D załącznika VIII, należy je uwzględnić zgodnie ze standardowymi
zasadami zgłaszania składników. Dodatkowe składniki, które nie należą do receptury
standardowej, nie mogą być oznaczone jako składniki receptury standardowej (SF).
W tym przypadku mieszanina jako całość nie jest zgodna z żadną recepturą standardową. W
związku z tym nazwę i opis odpowiedniej SF należy podać dla każdego pojedynczego składnika
(substancji lub MwM), który jest częścią SF, a nie dla głównej mieszaniny.
W polu „Inne identyfikatory substancji” (Other substance identifiers) wybrać „+Nowy element”
(+New item). Zostanie otwarte okno „Ustaw wartości” (Set values), w którym można wybrać
„Receptura standardowa (SF)” (Standard formula (SF)) w polu „Typ nazwy” (Name type), a
następnie konkretną recepturę standardową w polu „Nazwa” (Name).

Możliwe jest również włączenie całej SF jako składnika mieszaniny, tj. MwM. Z głównego
ekranu składu mieszaniny wybrać „+Nowy element” (+New item) i kliknąć odpowiednie pole
(zacienione na niebiesko), aby otworzyć i wybrać „Mieszanina/Produkt” (Mixture/Product).
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Po dodaniu składnika MwM i wybraniu podmiotu prawnego wybrać „+Nowy element” (+New
item) w polu „Inne identyfikatory” (Other identifiers), aby wybrać odpowiednią nazwę SF.

Należy zauważyć, że podmiot prawny (PP) jest niezbędny do utworzenia zbioru danych
IUCLID, jednak nie jest obowiązkowy dla celów PCN i nie są przeprowadzane żadne
kontrole dotyczące tych informacji. W tym miejscu należy wybrać PP, m.in. może to być
własny PP.

Należy wprowadzić stężenie MwM w końcowej mieszaninie i zaznaczyć pole wyboru „Składnik
będący recepturą standardową (SF)” (Standard Formula (SF) component).

Teraz, gdy receptura standardowa została dodana jako MwM, poszczególne jej składniki muszą
być zgłoszone w sekcji składu (tj. MwM) (najpierw trzeba utworzyć „Nowy dokument” (New
document)), dostępnej w drzewie nawigacyjnym po lewej stronie.
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Dokument składu receptury standardowej MwM to miejsce, w którym identyfikowany jest
każdy pojedynczy składnik. Kliknięcie „+Nowy element” (+New item) pomaga w tworzeniu
rekordu komponentu (poprzez pole „Ustaw wartości” (Set values)).

Należy podać tożsamość i stężenie każdego składnika zgodnie z wartościami
wyszczególnionymi w części D załącznika VIII do CLP.
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6.3 Wskazanie grupy wymiennych składników (GWS)
„Grupa wymiennych składników (GWS)” składa się z wielu składników, które są do siebie
podobne zgodnie z pewnymi kryteriami, przy czym każdy składnik można stosować zamiennie
w mieszaninie bez zmiany ogólnej klasyfikacji mieszanin, zagrożenia lub sytuacji zagrożenia
zdrowia.
Przewiduje się stosowanie GWS, gdy nie jest możliwe poznanie dokładnego stężenia niektórych
składników w każdym momencie, jeśli są one używane zamiennie. Więcej informacji na temat
kryteriów, które muszą spełnić komponenty zgłaszane jako część GWS, znajduje się w
Poradniku dotyczącym załącznika VIII.

Pełne wymagania w zakresie informacji zgodnie z tekstem prawnym są
zawarte w Poradniku dotyczącym załącznika VIII (dostępne są
tłumaczenia)
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp

Składniki w GWS nazywane są składnikami wymiennymi. Podczas przygotowywania zgłoszenia
do ośrodków zatruć najpierw tworzona jest grupa jak dla składnika mieszaniny lub produktu
(tj. MwM), a następnie dodawane są w niej wymienne składniki (substancje lub MwM) i dalej
identyfikowane.

6.3.1 Krok 1 — Wskazanie grupy
Dokument składu mieszaniny to miejsce, w którym wszystkie składniki, tj. substancje lub MwM
oraz GWS, są dodawane przez opcję „+Nowy element” (+New item)

Dla GWS tworzony jest składnik mieszaniny (tj. MwM), a w polu „Nazwa” (Name) wpisywana
jest nazwa grupy, która odpowiada funkcji technicznej zgrupowanych składników. Wymagany
jest wybór podmiotu prawnego (może być niezdefiniowany).
Podaje się stężenie składnika GWS (a nie pojedynczych zgrupowanych składników) w
końcowej mieszaninie i zaznacza pole wyboru GWS.
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Bardziej szczegółowy opis GWS można przedstawić we wszystkich odpowiednich językach,
dodając „+Nowy element” (+New item) w sekcji „Inne identyfikatory” (Other identifiers) i
wybierając rodzaj nazwy (Name) „Grupa wymiennych składników (GWS)” (Interchangeable
Component Group (ICG)). Informacje te należy umieścić w wielojęzycznym polu „Uwagi”
(Remarks).

Nazwa zgrupowanych składników powinna być znacząca i wskazywać zawarte składniki,
aby umożliwić operatorowi ratownictwa łatwe zidentyfikowanie rodzaju składników, które
mogą być obecne w końcowej mieszaninie.

Podmiot prawny jest niezbędny do utworzenia zbioru danych IUCLID, jednak nie jest
obowiązkowy dla celów PCN i nie są przeprowadzane żadne kontrole dotyczące tych
informacji. W tym miejscu należy wybrać PP, m.in. może to być własny PP.

6.3.2 Krok 2 — Wskazanie informacji o składnikach
Po utworzeniu GWS w dokumencie składu mieszaniny odpowiednie dokumenty GWS będą
widoczne w drzewie nawigacyjnym. Wymienne składniki można następnie dodać w dokumencie
„Kompozycja GWS” (ICG composition). Wymienne składniki muszą być identyfikowane zgodnie
ze standardowymi zasadami dla substancji lub MwM.
Każdy składnik MwM zawarty w GWS będzie musiał być zidentyfikowany przez:
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i) jego nazwę i pełny skład (jeśli jest dostępny); lub
ii) jego nazwę i UFI (jeśli jest dostępny), lub
iii) jego nazwę, skład z karty charakterystyki i dane dostawcy.

Każdy składnik substancji zawarty w GWS musi być zidentyfikowany dla każdej innej
substancji i wymaga odnośnika do substancji referencyjnej.

Składniki zawarte w GWS nie wymagają informacji o stężeniu.

Informacje dotyczące klasyfikacji można podać dla GWS jako całości, szczególnie gdy
wszystkie składniki mają taki sam skład. Jeżeli istnieją niewielkie różnice (możliwe na poziomie
podkategorii), klasyfikację należy podać dla każdego składnika osobno. W takim przypadku nie
należy podawać klasyfikacji GWS.
Można podać informacje o pH i właściwościach toksykologicznych dla GWS jako całości (tj.
odnoszące się do wszystkich składników zawartych w GWS), ale nie jest to prawnie wymagane.
Informacje o stężeniu należy podać dla GWS jako całości, a nie dla pojedynczych składników
zgrupowanych w niej. Jeżeli znane jest stężenie poszczególnych wymiennych składników, nie
należy ich zgłaszać w ramach GWS.
MwM oznaczona jako GWS nie może zawierać składnika dodatkowo oznaczonego jako:
•
•

•

Receptury standardowe
Ogólny identyfikator składnika (Generic component identifier)
inna grupa wymiennych składników.
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6.4 Zgłaszanie mieszanin paliwowych
Podobnie jak mieszaniny zgodne z recepturą standardową (SF) niektóre paliwa (tj.
wymienione w tabeli 3, załącznik VIII) mogą również odbiegać od standardowych wymagań w
zakresie informacji. W przypadku dozwolonych paliw skład można podać zgodnie z kartą
charakterystyki (oraz dodatkowo — wszelkie inne dostępne informacje o składzie).

6.4.1 Krok 1 — Identyfikacja paliwa
Należy zidentyfikować paliwo na głównym poziomie mieszaniny w sekcji „Inne identyfikatory”
(Other identifiers), wybierając „Paliwa” (Fuels) w polu Typ nazwy (Name type) i odpowiednią
nazwę paliwa z listy.

6.4.2 Krok 2 — Dodanie składników paliwa
W dokumencie składu (głównego) mieszaniny dodać każdy składnik: utworzyć „Nowy element”
(New item) i podać informacje o składniku, wybierając typ składnika (substancja (Substance)
lub mieszanina (Mixture) w polu „Nazwa” (Name).
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6.4.3 Krok 3 — Identyfikacja składników
Wszystkie zgłoszone substancje muszą być nazwane i powiązane z dokumentem dotyczącym
substancji referencyjnej i dostarczonymi informacjami dotyczącymi klasyfikacji.

6.4.4 Krok 4 — Uzupełnienie informacji o składzie
Należy wypełnić pole „Ustaw wartości” (Set values), podając szczegóły składu dla każdego
składnika, i zaznaczyć pole wyboru „Składnik receptury standardowej (SF)” (Standard Formula
(SF) component). Pozostałe sekcje zgłoszenia muszą zostać wypełnione.

Składniki nadal mogą być oznaczone jako „Składniki receptury standardowej (SF)”
(Standard Formula (SF) component), tak aby uchylić przepisy sprawdzające normalne
zakresy stężeń.
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7. Inne uwagi dotyczące mieszanin specjalnych
Sekcja ta omawia:
•

produkty wieloskładnikowe

•

połączenia mieszaniny lub wyrobu.

7.1 Wskazywanie produktów wieloskładnikowych
Produkty wieloskładnikowe to produkty zawierające zestaw odrębnych mieszanin (np.
odczynniki, zestawy testowe, tabletki do zmywania naczyń itp.), w przypadku których każda
mieszanina musi być zgłaszana indywidualnie z własnym niepowtarzalnym identyfikatorem
postaci użytkowej (UFI).
Sekcja UFI i inne identyfikatory pozwalają wskazać, że niektóre mieszaniny (zgłaszane osobno)
należą do tego samego (wieloskładnikowego) produktu — przez wieloskładnikowy identyfikator
produktu PCN.
Identyfikator PCN produktów wieloskładnikowych:
•

może być stosowany we wszystkich zgłoszeniach związanych z tym samym produktem
wieloskładnikowym

•

nie jest sprawdzany przez zasady walidacji

•

może być stosowany przez zgłaszającego w stosownych przypadkach, np. jako
istniejący identyfikator (np. UFI innej mieszaniny, nazwa handlowa produktu
wieloskładnikowego); lub nowy identyfikator (np. uniwersalny unikalny identyfikator
(UUID))

Jeżeli dana mieszanina lub produkt są powiązane z produktem wieloskładnikowym,
wówczas wszystkie istotne informacje (np. dotyczące mieszaniny utworzonej po użyciu)
należy dodatkowo umieścić w polu informacji toksykologicznych. W takim przypadku
musi być jasne, które informacje odnoszą się do mieszaniny, a które do produktu
wieloskładnikowego.
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7.2 Wskazanie połączenia mieszaniny lub wyrobu
Niektóre mieszaniny są wprowadzane do obrotu w połączeniu z wyrobami i mogą wymagać
zgłoszenia. Na przykład chusteczka do czyszczenia jest przykładem połączenia mieszaniny i
wyrobu (działającego jako nośnik).

Należy ocenić przedmiot, stosując kryteria wyszczególnione w rozdziale 2 Poradnika na
temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach.

Wskazanie kombinacji mieszanina/wyrób nie jest obsługiwane przez format PCN. Chociaż
możliwe jest, że informacje te mogą być zawarte w dokumentach dotyczących opakowań, np.
na dołączonym zdjęciu.

Poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
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8. Grupowe przedłożenia informacji (dla mieszanin
różniących się tylko substancjami zapachowymi)
Grupowe przedłożenie informacji (GS) można przygotować dla kilku mieszanin, pod warunkiem
że:
i)

wszystkie mieszaniny zawierają ten sam skład, z wyjątkiem niektórych substancji
zapachowych w określonych warunkach (i gdy całkowite stężenie różnych substancji
zapachowych zawartych w każdej mieszaninie nie przekracza 5%).

ii) podane stężenia lub zakresy dla każdego składnika są takie same (z wyjątkiem
niektórych substancji zapachowych);
iii) wszystkie mieszaniny w grupie mają taką samą kategorię zagrożenia dla zdrowia i
zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych.
Poniższe sekcje zawierają tylko konkretne informacje istotne dla grupowego przedłożenia
informacji. Dokumentacja musi zawierać wszystkie informacje wymagane w załączniku VIII,
stosownie do przypadku i wyjaśnione w poprzednich sekcjach.

8.1 Krok 1 — ustalenie właściwego rodzaju zgłoszenia
Należy określić rodzaj przedłożenia jako „Grupowe przedłożenie informacji” (Group submission)
w nagłówku projektu dokumentacji.
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Pojedyncza mieszanina, która jest wprowadzana do obrotu w obrębie różnych informacji
o mieszaninie lub produktach, np. nazwy handlowe, UFI, jest objęta standardowym
zgłoszeniem. Należy pamiętać, że standardowe zgłoszenia mogą zawierać wiele
dokumentów z informacjami o produkcie, jak opisano w sekcji 5.5

8.2 Krok 2 — wprowadzenie informacji o składzie poszczególnych
mieszanin
Do grupowego przedłożenia informacji wymaganych jest wiele dokumentów dotyczących
składu mieszanin. Należy sporządzić dokumenty dotyczące składu indywidualnych mieszanin,
aby odzwierciedlić skład dla każdej mieszaniny zawartej w zgłoszeniu.

Wszystkie składniki (substancje lub MwM) są dodawane do każdego dokumentu składu
mieszaniny — należy pamiętać, że można użyć funkcji „Kopiuj dane z…” (Copy data from…),
aby uniknąć ponownego wprowadzania danych współdzielonych składników. W związku z tym
możliwe jest najpierw utworzenie dokumentu zawierającego tylko wspólny skład i powielenie
go tyle razy, ile mieszanin ma być uwzględnionych w grupie (patrz rozdział 4.3.4.3). Określone
niewspółdzielone składniki można następnie dodać do każdego odpowiedniego dokumentu o
składzie.

Wszystkie składniki substancji i substancji MwM muszą być powiązane z substancją
referencyjną i dostarczonymi informacjami klasyfikacyjnymi.

„Funkcja” (Function) składnika zapachowego musi być określona jako „Składnik zapachowy”
(Perfume). Stężenia należy wskazać jako dokładne stężenie (tj. „typowe stężenie” (Typical
concentration)) lub jako „Zakres stężeń” (Concentration range).
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8.3 Krok 3 — wprowadzenie i podłączenie informacji o produkcie dla
każdej mieszaniny
W grupowym przedłożeniu informacji musi zostać utworzony jeden dokument zawierający
informacje o produkcie i powiązany z każdym składem mieszaniny, który reprezentuje:

Wybór i powiązanie składu mieszaniny z dokumentem zawierającym informacje o produkcie
odbywa się w polu „W przypadku grupowego przedłożenia informacji należy określić, do której
mieszaniny ma zastosowanie” (For a group submission, specify to which mixture it applies).

Należy zauważyć, że każdy dokument zawierający informacje o produkcie może być powiązany
tylko z jednym składem mieszaniny. Dlatego nawet jeśli te same informacje o produkcie
dotyczą kilku składów mieszanin, to trzeba będzie stworzyć kilka dokumentów.
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8.4 Krok 4 — dołączenie i powiązanie jednego albo wielu dokumentów
informacyjnych
Dodatkowo można utworzyć wiele dokumentów dla:
i)

Klasyfikacji i oznakowania

ii) Informacji toksykologicznych
iii) pH
Zawsze należy wskazać, korzystając z konkretnego pola, do jakiego składu mieszaniny odnosi
się dany rekord. Należy zauważyć, że w takich przypadkach pojedynczy dokument może
zawierać odniesienie do jednej mieszaniny albo do wielu. Dlatego też, jeśli te same informacje
dotyczą kilku składów mieszanin, wszystkie można wybrać w tym samym polu.

8.4.1 Zgłaszanie klasyfikacji i oznakowania w grupowym przedłożeniu
informacji
W przypadku grupowych przedłożeń informacji można zgłosić wiele dokumentów klasyfikacji i
oznakowania (Classification and labelling — C&L) (na przykład, jeśli klasyfikacja pod względem
zagrożeń dla środowiska jest różna w różnych mieszaninach w grupie, a podmiot
przedkładający zdecyduje się dostarczyć te informacje).

Ten sam dokument C&L może być powiązany z wieloma kompozycjami tego samego
zgłoszenia grupowego.
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8.4.2 Zgłaszanie informacji toksykologicznych w grupowym
przedłożeniu informacji
W przypadku grupowych przedłożeń informacji — w stosownych przypadkach — można zgłosić
wiele dokumentów zawierających informacje toksykologiczne. Każdy dokument musi być
powiązany z odpowiednim składem mieszaniny. Alternatywnie jeden dokument można połączyć
z wieloma kompozycjami, wybierając je z określonego pola.

8.4.3 Zgłaszanie pH w grupowym przedłożeniu informacji
Można zgłosić jeden dokument pH albo wiele. Każdy dokument musi być powiązany z
odpowiednim składem mieszaniny. Alternatywnie jeden dokument można połączyć z wieloma
kompozycjami, wybierając je z określonego pola.
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9. Walidacja i utworzenie dokumentacji PCN
Przed utworzeniem dokumentacji zaleca się sprawdzić zbiór danych pod kątem błędów lub
brakujących informacji za pomocą funkcji „Zwaliduj” (Validate). Ta funkcja przeprowadza
szereg kontroli zgodnie z zestawem wstępnie zdefiniowanych reguł, aby zweryfikować, czy
podano zgodne z oczekiwaniami informacje.

Funkcja zwalidowania wyświetli wynik kontroli w „raporcie asystenta walidacji” (Validation
assistant report) jako:
i)

„Zakończone pomyślnie” (Succeed) jeżeli nie uruchomią się żadne reguły

ii)

„Zakończone pomyślnie z ostrzeżeniami” (Succeed with
warnings), tj. uruchomiona została reguła jakości, oznaczona pomarańczowym !

iii)

„Niepowodzenie” (Fail), tj. uruchomiona została reguła biznesowa, oznaczona
czerwonym X

Gdy żadne reguły nie zostaną uruchomione, „Raport asystenta walidacji” wyświetli komunikat,
aby podkreślić, że po przesłaniu w systemie przeprowadzane są dodatkowe kontrole.

Ze względu na dodatkowe kontrole przeprowadzane na portalu składania wniosków
ECHA należy pamiętać, że po przesłaniu informacji może uruchomić się reguła, nawet
jeśli „Raport asystenta walidacji” (Validation assistant report) wykaże przed złożeniem
poprawność dokumentacji. Te zasady portalu sprawdzają spójność między informacjami
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przesyłanymi przez użytkownika a informacjami już dostępnymi w bazie danych (na
przykład z poprzednich zgłoszeń tego samego użytkownika lub innych).

9.1 Raport asystenta walidacji (Validation assistant report)
Po wygenerowaniu „Raportu asystenta walidacji” (Validation assistant report) dostępne są dwie
zakładki — jedna dla niepowodzeń (oznaczona jako „Kontrole przedłożenia” (Submission
Checks)), a druga dla ostrzeżeń (oznaczona jako „Kontrole jakości” (Quality checks)). Każda
karta wskazuje liczbę reguł, które zostały uruchomione i można przełączać się między obiema
listami, aby wyświetlić wyniki.

9.2 Kontrole przedłożenia (Submission Checks)
Kontrola przedłożenia wskazuje na niepowodzenia, które oznaczają, że dokumentacja nie
zostanie zaakceptowana przez system ani nie zostanie przekazana władzom. Zaleca się
sprawdzenie sekcji dokumentacji, które wymagają działania, poprzez kliknięcie hiperłącza
błędu w „Raporcie asystenta walidacji” i wprowadzenie zmian w stosownych przypadkach.

Jeżeli składane jest wstępne przedłożenie, które się nie powiodło, to po wprowadzeniu
poprawek i utworzeniu nowej dokumentacji nadal pozostaje wstępnym przedłożeniem, a
nie aktualizacją.
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9.3 Kontrole jakości (Quality checks)
Kontrola jakości ostrzega lub przypomina, że mogą wystąpić niedociągnięcia lub niespójności.
Niemniej jednak system nie może tego ocenić i zależy to od konkretnego przypadku. Te zasady
nie uniemożliwiają pomyślnego przedłożenia. Innymi słowy: zgłoszenia Zakończone pomyślnie
z ostrzeżeniami (Successful with warnings) zostaną wysłane do odpowiednich wyznaczonych
organów wraz z „raportem asystenta walidacji” (Validation assistant report),
wyszczególniającym wymienione ostrzeżenia.
Należy jednak wziąć pod uwagę potrzebę przeglądu i ewentualnego poprawienia informacji.
„Raport asystenta walidacji” zawierający ostrzeżenia na późniejszym etapie może
prowadzić do dalszych wniosków o wyjaśnienia ze strony państw członkowskich.
Niemniej jednak mogą istnieć uzasadnione powody, aby zignorować ostrzeżenie.

Należy pamiętać, że ostrzeżenia niekoniecznie wymagają korekty. Odpowiedzialność za ocenę,
czy potrzebne są korekty, należy do zgłaszającego.

Pełną listę wszystkich zasad, tj. sprawdzanych w IUCLID i na portalu,
można znaleźć w najnowszej wersji Zasad walidacji zgłoszeń do
ośrodków zatruć (Validation rules for poison centre
notifications)https://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centresnotification-format
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9.4 Tworzenie dokumentacji
Funkcja „Utwórz dokumentację” (Create dossier) jest dostępna na stronie mieszanin. Po
kliknięciu następuje przekierowanie do nagłówka projektu dokumentacji (Draft dossier
header), której szczegóły można sprawdzić.

Ponowne kliknięcie „Utwórz dokumentację” (Create dossier) albo pomyślnie utworzy
dokumentację, albo wyświetli komunikat, że istnieje szereg zasad, które wymagają poprawienia.

Po utworzeniu dokumentacji pojawi się ona z fioletowym symbolem kłódki.

Jeśli prace prowadzone są w chmurze IUCLID, dostępna będzie również opcja „Przejdź do
przedłożenia” (Proceed to submission)
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10. Raport dokumentacji i funkcje eksportu
W dokumentacji kliknięcie trzech kropek „…” otwiera okno, w którym dostępne są różne
funkcje. Najważniejsze dla PCN są „Eksportuj do i6z” (Export to i6z) i „Generuj raport”
(Generate report).

10.1 Eksportowanie dokumentacji (lub zbioru danych)
Można wyeksportować pojedynczą dokumentację lub zbiór danych lokalnie, klikając trzy kropki
„...” w lewym górnym rogu i wybierając „Eksportuj do i6z” (Export to i6z). Można nadać
dokumentacji znaczącą nazwę, aby pomóc w zarządzaniu dokumentacją.
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10.1.1 Funkcja eksportu zbiorczego (zbiory danych lub dokumentacje)
Zbiory danych o substancjach i mieszaninach oraz dokumentacje można również eksportować
pojedynczo lub zbiorczo, zaznaczając pole wyboru obok każdego elementu. Należy pamiętać,
że każdy element należy wybrać indywidualnie, nie ma funkcji „Zaznacz/odznacz wszystko”.
Po wybraniu opcji „Eksportuj” otworzy się okno „Ustawienia eksportu” (Export settings)
(można zmienić eksportowane informacje) i można wyeksportować wybrane elementy do pliku
zip.
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10.2 Generowanie raportu do PCN
Kliknięcie „Generuj raport” (Generate report) w dokumentacji otwiera listę dostępnych typów
raportów w IUCLID.

Wybranie opcji „Przeglądarka dokumentacji PCN” (PCN Dossier Viewer) generuje raport
internetowy z zakładkami dla różnych sekcji dokumentacji.
Należy pamiętać, że raport HTML (w całości lub w wybranej sekcji) można wydrukować
w formacie PDF przy użyciu dostępnych ustawień przeglądarki.
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11. Wprowadzanie aktualizacji
Po utworzeniu dokumentacji i pomyślnym przedłożeniu dokumentacji możliwe jest
zaktualizowanie zbioru danych dotyczących mieszaniny lub produktu i utworzenie
zaktualizowanej dokumentacji.
Aby zaktualizować zbiór danych mieszaniny lub produktu, można:
i)

Zastąpić poprzednio istniejący zbiór danych

ii)

Stworzyć klon wcześniej przygotowanego zestawu danych i odpowiednio go
edytować

iii)

Utworzyć nowy zbiór danych mieszaniny lub produktu i wprowadzić nowe lub
skopiować wcześniej przygotowane istotne informacje

Podmiot odpowiedzialny musi zapewnić, aby odpowiednie wyznaczone organy posiadały
przez cały czas ważne i aktualne zgłoszenie, odzwierciedlające mieszaninę wprowadzaną
do obrotu.

11.1 Kiedy zgłoszenie jest aktualizacją
W odpowiednim zbiorze danych dotyczących mieszanin otworzyć nagłówek projektu
dokumentacji i wybrać opcję „Aktualizuj” (Update). Jeśli wybrano „Zgłoszenie wstępne” (Initial
notification), usunąć zaznaczenie tego pola, aby aktywować pełną listę typów zgłoszeń i
wybrać „Przedłożenie jest aktualizacją” (The submission is an update). Jeżeli aktualizacja jest
wymagana w przypadku zgłoszenia, które nie wymusza wprowadzenia nowego UFI,
przedłożenie uznaje się za aktualizację.

11.1.1 Aktualizacje — pole „Uzasadnienie” (Justification)
Zaktualizowane zgłoszenie zawsze wymaga uzasadnienia. Dostępna lista wyboru zawiera
ograniczony zestaw powodów aktualizacji.
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11.1.2 Aktualizacje — pole „Uwagi” (Remarks)
Może być konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji o aktualizacji w polu „Uwagi”
(Remarks). Należy pamiętać, że pole tekstowe jest dostępne dla wszystkich odpowiednich
języków.

Poniżej znajdują się przykłady, w których pola „Uwagi” (Remarks) można użyć do podania
dodatkowych przydatnych informacji:
-

Gdy wybrane jest ogólne uzasadnienie „Poprawa błędu” (Correction of error).
Dodatkowe dane pozwolą czytelnikowi łatwo zidentyfikować nowe lub poprawione
informacje.

-

Po wybraniu opcji „Zmiana składu mieszaniny bez wymagania nowego UFI”
(Change in mixture composition without requiring a new UFI). Dodatkowe
informacje wyjaśniają, że zmiana składników zapachowych nastąpiła w mieszaninach w
ramach zgłoszenia grupowego.

11.1.3 Aktualizacje — „Inne powody aktualizacji” (Other update
reasons)
Może się również zdarzyć, że powód aktualizacji nie jest wymieniony na liście wyboru, na
przykład jest nim zmiana kontaktu alarmowego lub nowy rodzaj opakowania. W tym wypadku
należy wpisać przyczynę w polu tekstowym dla każdego odpowiedniego języka (tj. jak
wskazano w nagłówku projektu dokumentacji).
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11.1.4 Wyjaśnienie rodzajów aktualizacji
Niektóre aktualizacje są wymienione w załączniku VIII część B sekcja 4.1; wymagają
aktualizacji zgłoszenia przed wprowadzeniem zmienionej mieszaniny do obrotu. Zostały
wyjaśnione w poradniku do załącznika VIII https://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-clp
Te powody aktualizacji wymienione w załączniku VIII część B sekcja 4.1 są również
odzwierciedlone w dostępnej liście wyboru i obejmują następujące sytuacje:
•

„Zmiana w klasyfikacji mieszanin” (Change in the mixture classification)

•

„Zmiana w identyfikatorze produktu” (Change in the product identifier)

•

„Dostępne nowe dane toksykologiczne” (New toxicological information
available)

Lista umożliwia również wybór innych powodów:
•

„Wycofanie produktu z rynku” (Cease product from the market) — zob. punkt
5.5.2.5 na temat sposobu wskazywania wycofanych rynków w sekcji informacji o
produkcie. Dodatkowo pole „Uwagi” (Remarks) do uzasadnienia aktualizacji może służyć
do określenia, których obszarów rynkowych dotyczy aktualizacja.

•

„Ponowne wprowadzenie produktu na rynek” (Re-place product on the
market) — na przykład w przypadku ponownego wprowadzenia na rynek wcześniej
wycofanego produktu.

•

„Zmiana składu mieszaniny bez wymagania nowego UFI” (Change in the
mixture composition without requiring a new UFI) — na przykład w aktualizacji
standardowego przedłożenia na grupowe (i odwrotnie).

•

„Poprawa błędu” (Correction of error) — w przypadku wprowadzenia
nieprawidłowych informacji w istniejącym powiadomieniu, np. nieprawidłowego numeru
telefonu. Należy użyć pola „Uwagi” (Remarks) do uzasadnienia aktualizacji i określić,
jaki był błąd.

•

„Poprawa lub usunięcie nazwy handlowej” (Correction/deletion of trade
name) — na przykład w przypadku błędnej pisowni nazwy handlowej lub wprowadzenia
nieprawidłowej nazwy handlowej.

•

„Rozszerzenie obszaru rynkowego” (Expansion of market area) — pozwala
wskazać nowe obszary rynku, ale nie ma możliwości usunięcia ich z powiadomienia.
Należy pamiętać, że w takim przypadku zostanie uruchomiona reguła jakości.
Niektóre kontrole walidacji można przeprowadzić dopiero po zainicjowaniu procesu
przesyłania, szczególnie w przypadku aktualizacji.
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11.2 Gdy zgłoszenie to „Nowe zgłoszenie po istotnej zmianie składu”
(New notification after a significant change of composition)
Gdy skład mieszaniny zmienia się poza dopuszczalne wartości graniczne określone w
załączniku VIII do CLP, domyślnie prowadzi to do pojawienia się na rynku dwóch chemicznie
różnych mieszanin. W takim przypadku należy zgłosić nowy skład (zawierający nowy numer
PCN), co oznacza „Nowe zgłoszenie po istotnej zmianie składu” (New notification after a
significant change of composition).
Ponadto zgłoszenie musi odnosić się do poprzedniego numeru PCN jako „Powiązanego numeru
PCN” (Related PCN number), a użytkownik musi przypisać nowy UFI, zadeklarować go w
zgłoszeniu i umieścić na produkcie. Identyfikatory te znajdują się w sekcji „UFI i inne
identyfikatory” (UFI and other identifiers).

Należy również podać numer PCN z poprzedniego powiązanego zgłoszenia: staje
się „Powiązanym numerem PCN” (Related PCN number).
W zgłoszeniu dozwolony jest tylko jeden „powiązany numer PCN”, dlatego jeśli
mieszanina podlega wielu istotnym zmianom w składzie, jako „powiązany numer
PCN”, należy wskazać tylko ostatni wcześniejszy numer PCN.
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12. Praca na portalu składania wniosków ECHA
Portal składania wniosków ECHA zapewnia firmom platformę internetową umożliwiającą
wgrywanie lub przesyłanie i przeglądanie lub zarządzanie zgłoszeniami do ośrodków zatruć
przesłanymi do wyznaczonych organów i ich ośrodków zatruć.

12.1 Przesłanie dokumentacji
Dokumentację (plik .i6z) można przesłać:
I.
II.

Bezpośrednio z chmury IUCLID, tj. klikając „Przejdź do składania” (Proceed to
submission) lub
Ręcznie w portalu składania wniosków ECHA za pomocą funkcji „Przeglądaj” (Browse).

12.1.1 Przejście do składania wniosków z chmury ECHA
Kliknięcie przycisku „Przejdź do składania wniosków” (Proceed to submission) powoduje
automatyczne przesłanie dokumentacji do portalu składania wniosków ECHA.

12.1.2 Wgrywanie na portal składania wniosków ECHA
Wybrać opcję „Prześlij dokumentację IUCLID” (Submit a IUCLID dossier) w obszarze
powiadomień CLP ośrodków zatruć, aby przejść do strony wgrywania i przesyłania z pulpitu
nawigacyjnego portalu.
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12.2 Złożenie
Po przesłaniu dokumentację należy złożyć, klikając przycisk „Prześlij” (Submit). W razie
potrzeby dokumentację można usunąć z sekcji przesyłania.

„Numer zgłoszenia” (Submission number) jest automatycznie przydzielany przez system
składania wniosków po pomyślnym złożeniu. Numer ten może służyć do śledzenia lub
monitorowania zgłoszenia, jeśli podczas procesu zgłaszania pojawią się jakiekolwiek problemy.

Do celów testowych dostępne jest środowisko próbne. Przed przesłaniem
dokumentacji testowej należy upewnić się, że korzystasz z odpowiedniego
środowiska!
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12.3 Sprawdzenie raportu z przedłożenia
Raport z przedłożenia jest generowany dla każdego zgłoszenia i podsumowuje status i kontekst
zgłoszenia.
Portal składania wniosków ECHA nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących
zgłoszenia po złożeniu zgłoszenia. Należy sprawdzić raport z przedłożenia, aby
sprawdzić stan przedłożenia i zdarzenia związane z przedłożeniem.
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12.3.1 Dane zawarte w raporcie z przedłożenia
„Raport z przedłożenia” zawiera szczegółowe informacje o statusie przedłożenia, numerze
przedłożenia, wersji IUCLID przedłożonej dokumentacji oraz szczegółach (nazwa i numer UUID
podmiotu prawnego) zgłaszającego podmiotu prawnego. Raport z przedłożenia zawiera
następujące dodatkowe informacje:
Status przedłożenia:
Status

Opis (Description)

Zakończone pomyślnie
(Succeeded)

Status „Zakończone pomyślnie” (Succeeded) oznacza, że
wszystkie reguły automatycznej walidacji zostały pomyślnie
spełnione, a dokumentacja została przekazana do
wyznaczonego organu. Nie jest generowany żaden raport z
walidacji.

Zakończone pomyślnie (z
ostrzeżeniami) (Succeed
(with warnings))

Zakończone pomyślnie (z ostrzeżeniami) (Succeed (with
warnings)) oznacza, że niektóre reguły jakości zostały
wykryte i są widoczne w raporcie z walidacji.

Niepowodzenie (Failed)

Niepowodzenie (Failed) oznacza, że należy naprawić błąd w
zgłoszeniu, jak wskazano w „Raporcie z walidacji”, i przesłać
je ponownie zgodnie z rodzajem zgłoszenia (patrz sekcja
4.2.3).

Oczekujący (Pending)

Oczekujący (Pending) oznacza, że zgłoszenie nie zostało
jeszcze przetworzone. Należy spróbować odświeżyć stronę
raportu ze zgłoszenia, jeśli komunikat ten jest wyświetlany
przez dłuższy czas, nie przesyłać ponownie.

Wyłączony

Wyłączone oznacza, że przesyłanie zostało wyłączone, ale
nadal jest widoczne dla podmiotu prawnego składającego
zgłoszenie i odpowiednich wyznaczonych organów.

Informacje o przedłożeniu (Submission information) obejmują dane i metadane
dotyczące przedłożenia wprowadzone przez podmiot przedkładający (np. nazwa mieszaniny
albo dokumentacji) lub wygenerowane przez system (np. UUID dokumentacji).
Informacje o produkcie (Product information) to podsumowanie rodzajów zastosowań,
nazw handlowych i kodów UFI.
Odbiorcy (Recipients) obejmują wszystkie państwa członkowskie, które zostały wskazane w
powiadomieniach (sekcja nagłówka projektu dokumentacji)
Zdarzenia przedłożenia (Submission events) zawierają szczegółowe informacje o
sygnaturze czasowej głównych zdarzeń, na przykład kiedy złożono dokumentację, kiedy
przedłożenie przeszło lub nie przeszło kontroli walidacji i kiedy zostało odebrane przez
wybranych odbiorców.
Historię przedłożenia (Submission history) można wykorzystać do śledzenia wszystkich
zgłoszeń związanych z określonym numerem PCN. Jest to szczególnie przydatne w przypadku
aktualizacji, a nawet w przypadkach, w których przedłożono nowe zgłoszenie po znaczącej
zmianie składu.
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12.3.2 Zapisywanie raportu z przedłożenia
Korzystając z domyślnej funkcjonalności przeglądarki, raport o przesłaniu można zapisać i
wydrukować w formacie PDF, jeśli na przykład potrzebny jest dowód złożenia
powiadomienia.
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12.4 Raport z walidacji portalu składania przedłożeń i ponowne
przesyłanie po porażce
Biorąc pod uwagę, że system przeprowadza dodatkowe kontrole po złożeniu wniosku, możliwe
jest uruchomienie reguły walidacji („BRXXX”) lub reguły jakości („QLTXXX”).
Portal składania wniosków ECHA tworzy „Raport z walidacji” (Validation report) — link do tego
raportu jest dostępny w „Sprawozdaniu z przedłożenia” (Submission Report). Gdy status
zgłoszenia jest ustawiony na „Zakończone pomyślnie z ostrzeżeniami” (Successful with
warnings), raport z walidacji jest również przekazywany do wyznaczonego organu.
Jeśli nie udało się przejść kontroli walidacyjnej lub jakościowej i potrzebne jest
dodatkowe wsparcie zespołu pomocy technicznej, należy upewnić się, że podano
konkretny numer reguły. Pomocne jest również wysyłanie zrzutów ekranu obszaru,
który uruchamia regułę.

Pełną listę wszystkich zasad można znaleźć w najnowszej wersji
Zasad walidacji zgłoszeń do ośrodków
zatrućhttps://poisoncentres.echa.europa.eu/poison-centresnotification-format
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12.5 Wyszukiwanie zgłoszeń do ośrodków zatruć w portalu składania
wniosków ECHA
Wszystkie zgłoszenia złożone przez aktywny podmiot prawny zostaną wymienione na stronie
wyszukiwania, a każdemu zgłoszeniu zostanie przypisany numer zgłoszenia.
•

Kryteria wyszukiwania można odpowiednio wprowadzić np. według numeru
przedłożenia, numeru PCN, UFI, statusu przedłożenia itp.

•

Dostępna jest funkcja „Sortuj według” (Sort by) (od najnowszego (Newer first) lub od
najstarszego (Older first))

•

Możliwe jest również przewijanie stron, jeśli istnieje wiele stron wyników wyszukiwania.
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Numer przedłożenia jest łączem do raportu z przedłożenia dla konkretnego zgłoszenia. Istnieją
różne symbole wskazujące, czy przedłożenie jest pierwotne, aktualizacją, czy też ma status
udanego () lub niepowodzenia (). Najechanie kursorem na symbol w aplikacji spowoduje
wyświetlenie tego, co on oznacza.

Typ zgłoszenia (Notification type)

Opis (Description)

Przedłożenie wstępne (Initial

Pomyślne wstępne przedłożenie musi zawsze istnieć w
przypadku powiadomienia

Submission)
Aktualizacja przedłożenia
(Update Submission)
Nowe zgłoszenie po zmianie
składu

Aktualizacja przedłożenia dotyczy zmian, które nie mają
wpływu na skład mieszaniny
Nowe zgłoszenie po zmianie składu zachowuje powiązanie
między poprzednim składem mieszaniny (poprzez
wcześniejszy numer PCN)

12.5.1 Eksport wyników wyszukiwania z portalu do Excela
Funkcja eksportu do Excela (Export to Excel), która eksportuje określone informacje o
dokumentacji, jest dostępna w prawym górnym rogu strony wyszukiwania.
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12.6 Żądanie wyłączenia przedłożenia na portalu składania wniosków
ECHA
Możliwe jest wyłączenie pomyślnie złożonej dokumentacji na portalu składania wniosków
ECHA. Wyłączenie złożonej dokumentacji może być konieczne, ponieważ firma:
•

zgłosiła nieprawidłowe informacje, których nie można usunąć ani w pełni zastąpić ze
względu na istniejące reguły walidacyjne dla aktualizacji;

•

przesłała niewłaściwy typ zgłoszenia, np. nowe powiadomienie dla istotnej zmiany
składu zamiast aktualizacji istniejącego powiadomienia o takim samym składzie;

•

omyłkowo przedłożyła dokumentację testową w środowisku produkcyjnym;

•

złożyła przedłożenie z niewłaściwego konta podmiotu prawnego, np. jako konsultant.

Z funkcji wyłączania można korzystać tylko w określonych okolicznościach, a
mianowicie w przypadku podania nieprawidłowych danych, których nie można
poprawić w aktualizacji.
Wyłączonych przedłożeń nie należy mylić z „wycofaniem produktu z rynku”.

Dostęp do funkcji „Wyłącz przedłożenie” (Disable submission) można uzyskać za
pośrednictwem trzech kropek „…” w raporcie z przedłożenia (Submission report). Tylko
ostatnie ważne przedłożenie, np. jeśli zgłoszenie zostało zaktualizowane, zaoferuje tę funkcję.

W przypadku zaktualizowanych przedłożeń możliwe jest wyłączenie tylko
ostatniego z nich — dlatego należy również rozważyć, czy konieczne jest również
wyłączenie pierwszego z nich po wyłączeniu zaktualizowanego przedłożenia.
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Po kliknięciu „Wyłącz przedłożenie” (Disable submission) należy wybrać przyczynę zgodnie z
dostarczoną listą.

Należy również zadeklarować, że przeczytano i zrozumiano możliwe konsekwencje prawne
przed aktywacją funkcji „Wyłącz” (Disable). Warunki usługi i korzystania z portalu składania
wniosków ECHA są dostępne we wszystkich językach UE
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/echa-cloud-services

W przypadku wyłączania przedłożenia przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za
poinformowanie dalszych klientów, na których może mieć wpływ proces
wyłączenia, ponieważ nie ma dróg komunikacji umożliwiającej poinformowanie
tych przedsiębiorstw, które odwołują się do takich przedłożeń.
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Po zainicjowaniu żądania wyłączenia przedłożenia [o numerze zgłoszenia] zostanie również
wygenerowany numer przedłożenia dla tego żądania.

Wyłączone przedłożenia są odpowiednio oznaczone jako „Wyłączone” (Disabled) w stanie
przedłożenia (przedstawione symbolem koła z odwrotnym ukośnikiem), jednak należy
pamiętać, że pozostaną widoczne i dostępne dla wyznaczonych organów i ośrodków zatruć.

Aby śledzić wyłączone zgłoszenia na portalu ECHA, można skorzystać z funkcji wyszukiwania,
aby filtrować według „Wyłączonych” (Disabled) lub wyszukiwać według „Numeru zgłoszenia”
(Submission number) wniosku.
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Informacja o wyłączonych przedłożeniach jest widoczna w dwóch raportach z przedłożenia.
i)

raporcie z przedłożenia pomyślnie wyłączonego zgłoszenia: „Wyłączone”
(Disabled) (tekst lub symbol) pojawi się w statusie przedłożenia (Submission
status); Wydarzeniach związanych z przedłożeniem (Submission events); Wykresie
przedłożeń (Submission graph); i Historii przedłożeń (Submission history).
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ii)
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raporcie z przedłożenia „Wniosku o wyłączenie” (Request to disable): Status
przedłożenia pojawi się jako „Zakończony pomyślnie” (Succeeded), jeśli żądanie
wyłączenia zostało pomyślnie przetworzone; Informacje o przedłożeniu (Submission
information) wskażą odnośne zgłoszenie do wyłączenia oraz „Przyczynę wyłączenia”
(Reason for disabling) (wybraną z listy ); Wydarzenia związane z przedłożeniem
(Submission events); Wykres przedłożeń (Submission graph); i Historia przedłożeń
(Submission history) będą odnosić się do wyłączonego przedłożenia.
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Załączni 1. Instrukcje: ustanowienie użytkownika
zewnętrznego
Poniżej znajduje się przykład, w jaki sposób skonfigurować „użytkownika zewnętrznego” na
kontach ECHA.
Użytkownik zewnętrzny to zasadniczo użytkownik zewnętrzny (tj. osoba trzecia), który został
wyznaczony przez kierownika firmy będącej podmiotem prawnym do pracy w jego imieniu, np.
w IUCLID Cloud i portalu składania wniosków ECHA.
W kontekście niniejszego podręcznika użytkownik zewnętrzny może wykonywać w imieniu firmy
czynności, takie jak przygotowywanie i przesyłanie zgłoszeń do ośrodków zatruć.
Udzielenie dostępu użytkownikowi zewnętrznemu może ujawnić poufne dane.
Ważne jest, aby firmy uzgodniły zakres dostępu i sposób postępowania z
informacjami poufnymi.

Poniższe kroki przedstawiają przykład, jak ustanowić użytkownika zewnętrznego na kontach
ECHA.
Etap 1. Firma konsultingowa wysyła swoją nazwę użytkownika konta ECHA (SafeConsults) i
numer UUID podmiotu prawnego do podmiotu odpowiedzialnego, tj. podmiotu prawnego
składającego zgłoszenie, Purple Haze Chemicals. Ten proces odbywa się poza funkcją kont
ECHA.

Etap 2. Odpowiedzialny podmiot Purple Haze Chemicals klika „Dodaj użytkownika
zewnętrznego” (Add foreign user), aby uruchomić 3-stopniowy kreator w celu dodania
SafeConsults jako użytkownika zewnętrznego do swojego profilu podmiotu prawnego.
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W pierwszym kroku kreatora Purple Haze Chemicals wprowadza dostarczone przez konsultanta
nazwę użytkownika i UUID, które zostały do niej wysłany.

Drugi krok kreatora wymaga zdefiniowania profilu użytkownika i kończy się dodaniem ról
użytkownika zgodnie z preferencjami Purple Haze Chemicals, np. która usługa będzie używana
(chmura lub portal) i jakie będą przydzielone prawa (pełny dostęp lub tylko do odczytu)

W trzecim i ostatnim kroku kreatora przed zakończeniem procesu zakończenia pojawia się
komunikat ostrzegawczy

W przypadku korzystania z lokalnych instalacji IUCLID należy pamiętać, że po
dodaniu konsultanta — zewnętrznego użytkownika na kontach ECHA — JaneDoes
będzie musiała wyeksportować i wysłać do niego informacje o własnym podmiocie
prawnym w formacie IUCLID.
Konsultant importuje plik podmiotu prawnego do własnego systemu IUCLID, który
inicjuje zgłoszenie i przypisuje go odpowiedzialnemu podmiotowi prawnemu.
Konsultant przełącza się na odpowiedzialny podmiot prawny na portalu składania
wniosków ECHA, gdy dokumentacja jest gotowa do przedłożenia.
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Etap 3. Purple Haze Chemicals może teraz zobaczyć dane konsultanta będącego zewnętrznym
użytkownikiem na liście użytkowników będących podmiotami prawnymi. Należy zauważyć, że
firma konsultingowa będzie również mogła zobaczyć na kontach ECHA listę podmiotów
prawnych, dla których pracuje.

Etap 4. Usługi w chmurze ECHA i portal składania wniosków ECHA mają te same opcje na
górnym pasku. W tym miejscu konsultant może wybrać podmiot prawny, w imieniu którego
będzie pracować, za pomocą opcji „Przełącz podmiot prawny” (Switch legal entity). Należy
pamiętać, że użytkownik zewnętrzny zobaczy tylko dane istotne dla wybranego podmiotu
prawnego

Przełączanie podmiotu prawnego jest jedną z tych funkcji,
które umożliwiają użytkownikom będącym członkami więcej
niż jednego podmiotu prawnego zmianę działającego
podmiotu prawnego. Wybór działającego podmiotu prawnego
w jednej aplikacji (np. usługi w chmurze ECHA) jest
przenoszony do drugiej (np. portalu składania wniosków
ECHA), więc użytkownicy muszą wykonać tę czynność tylko
raz.
Jeśli konsultant pracuje dla wielu klientów, może skorzystać
z tej funkcji, aby przenieść się od jednego klienta do
drugiego bez konieczności wylogowywania się i ponownego
logowania.
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Etap 5. Konsultant może teraz przygotować lub złożyć dokumentację w imieniu podmiotu
prawnego Purple Haze Chemicals.

W przypadku korzystania z lokalnych instalacji IUCLID konsultant inicjuje
zgłoszenie i przypisuje je odpowiedzialnemu podmiotowi prawnemu. Konsultant
przełącza się na odpowiedzialny podmiot prawny w portalu składania wniosków
ECHA, gdy dokumentacja jest gotowa do przedłożenia.

Jeżeli przedkładający dane podmiot prawny nie odpowiada podmiotowi prawnemu
w dokumentacji, w raporcie z walidacji pojawi się błąd BR570, sygnalizujący
niepowodzenie przedłożenia.

PCN: poradnik praktyczny — wersja 5.1

119

Załączni 2. Rozwiązywanie problemów z BR570 i
spójnością podmiotu prawnego
Identyfikator UUID podmiotu prawnego w dokumentacji PCN (wskazany w sekcji „Informacje o
mieszaninie i podmiocie prawnym składającym zgłoszenie” (Mixture information and legal
submitter) w IUCLID) musi być zgodny z numerem UUID zalogowanego użytkownika
pracującego na portalu składania wniosków ECHA w momencie przedłożenia.

Kiedy firma przygotowuje i składa własne zgłoszenia, podmioty prawne dostępne w
dokumentacji powinny teoretycznie być już zsynchronizowane z podmiotami prawnymi w
portalu składania wniosków ECHA. Tak jest na przykład w przypadku:
•

podmiotu odpowiedzialnego (formulatora, formulatora będącego zleceniobiorcą,
importera z UE) zgłaszającego własną mieszaninę bez pomocy strony trzeciej;

•

przedsiębiorstwa z UE, które ma ten sam podmiot prawny co jego przedsiębiorstwa
zależne w UE, przygotowującego i przedkładającego dokumenty w swoim imieniu.

Istnieją jednak inne scenariusze, w których różne podmioty prawne mogą być zaangażowane
w proces zgłaszania; konieczne jest, aby wszystkie strony ustanowiły należyte zarządzanie
podmiotami prawnymi.

UUID podmiotu prawnego firmy zalogowanego użytkownika w portalu składania
wniosków ECHA musi być zgodny z numerem UUID podmiotu prawnego w
dokumentacji PCN. W przypadku niezgodności dokumentacja nie spełni reguły
biznesowej BR570.
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A.2.1 W jaki sposób w dokumentacji i portalu mogą wystąpić
niespójności podmiotów prawnych?
A.2.1.1 Gdy osoba trzecia przygotowuje lub przesyła dane na portalu
w imieniu podmiotu odpowiedzialnego.
Istnieją przypadki, w których podmiot prawny przygotowujący dokumentację może być inny
niż podmiot prawny zobowiązany do złożenia wniosku i prawdopodobnie spowoduje to
niespójność podmiotu prawnego. W praktyce można by tego oczekiwać w następujących
sytuacjach:
•

Przedsiębiorstwa macierzystego z UE składającego wniosek w imieniu będącego
podmiotem odpowiedzialnym przedsiębiorstwa zależnego w UE (różne podmioty
prawne)

•

Przedsiębiorstwa spoza UE przygotowującego zgłoszenie w imieniu będącego
podmiotem odpowiedzialnym przedsiębiorstwa zależnego w UE

•

Konsultanta przedkładającego dokumentację w imieniu podmiotu odpowiedzialnego

Spójność podmiotów prawnych na portalu składania wniosków ECHA i w dokumentacji w takich
przypadkach można osiągnąć, ustanawiając użytkownika zewnętrznego i zapewniając
prawidłowe zarządzanie tymi podmiotami na kontach ECHA, o których mowa w załączniku 1.
Użytkownik zewnętrzny może wykonywać czynności w imieniu firmy, która z
własnego konta ECHA przyznaje mu uprawnienia do korzystania z jego funkcji.

A.2.1.2 Gdy istnieje drugi podmiot prawny
W niektórych przypadkach podmiot prawny mógł nieświadomie utworzyć dwie różne wersje
tego samego podmiotu prawnego, tj. ich nazwa jest taka sama, ale powiązany numer UUID
jest inny. Gdy system porównuje, czy podmioty prawne są zgodne, porównuje identyfikatory
UUID skojarzone z podmiotami prawnymi.
Można się tego spodziewać, jeśli firma wcześniej utworzyła podmiot prawny w IUCLID i nie
importowała pliku do kont ECHA podczas jego tworzenia, zamiast tego stworzyła nowy podmiot
prawny.
Posiadanie dwóch podmiotów prawnych o tej samej nazwie, ale różnych
identyfikatorach UUID może skutkować niespełnieniem reguł biznesowych z
powodu niespójności identyfikatorów UUID.

Istnieje możliwość zmiany danych podmiotu prawnego w portalu składania wniosków ECHA lub
w zgłoszeniu IUCLID.
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A.2.1.3 Nieudane dodanie/aktualizacja danych podmiotu prawnego w
IUCLID offline

Jeśli firma zainstalowała aplikację IUCLID Desktop Client do pracy w trybie offline w swoich
systemach lokalnych, wszelkie zmiany podmiotu prawnego wprowadzone na kontach ECHA
będą musiały zostać ręcznie skopiowane w narzędziu do przygotowywania dokumentacji.
Aby dodać lub zaktualizować dane podmiotu prawnego w instancji IUCLID, wymagane są
następujące kroki:
W portalu składania wniosków ECHA
1. Połączyć się z portalem składania wniosków ECHA podmiotu prawnego, dla którego
wymagana jest zmiana
2. Z menu w prawym górnym rogu zakładki użytkownika wybrać „Zarządzaj kontem”
(Manage account)
W kontach ECHA
3. Przejść do pozycji „Moje konto” (My account), wybrać „Podmiot prawny” (Legal entity) i
ze strony podmiotu prawnego wybrać „Eksportuj” (Export)
4. Zapisać lokalnie plik .i6z podmiotu prawnego.

Na pulpicie nawigacyjnym IUCLID Desktop
5. Otworzyć klienta stacjonarnego IUCLID6. Na stronie „Pulpit nawigacyjny” (Dashboard)
wybrać opcję „Importuj” (Import) lub „Przeglądaj” (Browse) i dodać plik .i6z podmiotu
prawnego, który został zapisany w poprzednim kroku.
6. Po pomyślnym zaimportowaniu podmiotu prawnego można go otworzyć i sprawdzić
jego numer UUID
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A.2.1.4 Niewłaściwe zarządzanie kluczami S2S w usłudze
międzysystemowej
Jeśli użytkownik będący stroną trzecią, tj. będący innym podmiotem prawnym, przygotowuje i
przesyła dokumenty za pośrednictwem usługi międzysystemowej do portalu składania
wniosków ECHA w imieniu podmiotu prawnego składającego zgłoszenie, musi to zrobić za
pomocą jego kluczy S2S.
W praktyce w następujących przykładach można by się spodziewać różnych podmiotów
prawnych:
•

Konsultant lub inna firma zewnętrzna w imieniu klienta

•

Przedsiębiorstwo–matka z UE lub spoza UE w imieniu przedsiębiorstwa zależnego (różne
podmioty prawne). Jeśli przedsiębiorstwo–matka składa w imieniu więcej niż jednego
przedsiębiorstwa zależnego, przedsiębiorstwo–matka powinno utworzyć lub uzyskać
klucze S2S dla wszystkich firm.

Definiowanie wielu kont S2S dla tej samej firmy nie jest obecnie dozwolone. W
rezultacie, jeśli zarówno osoba trzecia, jak i podmiot odpowiedzialny chcą złożyć
wniosek za pośrednictwem S2S, muszą udostępnić ten sam klucz S2S.

Niespójności między podmiotami prawnymi można uniknąć, ustanawiając użytkownika
zewnętrznego na kontach ECHA i zapewniając prawidłowe użycie klucza S2S. Zostało to
wyjaśnione w dokumencie „Jak dołączyć do usług międzysystemowych”, ale ogólnie osiąga się
to w następujący sposób:
1. Na kontach ECHA podmiot prawny składający zgłoszenie dodaje stronę trzecią jako
użytkownika zewnętrznego (zob. załącznik 1), a następnie przypisuje stronie trzeciej
rolę menadżera, aby mogła wygenerować klucz S2S (lub samodzielnie generuje klucz
S2S i wysyła go bezpośrednio do strony trzeciej).
2. W systemie strony trzeciej tworzona jest dokumentacja, która obejmuje podmiot
prawny składający zgłoszenie (na poziomie mieszaniny).
3. Strona trzecia składa dokumentację w portalu składania wniosków ECHA przy użyciu
klucza S2S podmiotu prawnego składającego zgłoszenie.

Należy unikać niespełnienia reguły biznesowej i zapewnić spójność podmiotów
prawnych w dokumentacji i kluczu S2S.
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