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Mürgistusteabekeskustele teabe
koostamine ja esitamine
Oluline teave ohtlike segude andmeid esitavatele ettevõtetele ja seda saavatele
liikmesriigi määratud asutustele.

Mürgistusteabekeskuste teabe portaal on ettevõtetele ettenähtud veebipõhine vahend, kus nad koostavad
ja esitavad ohtlike segude kohta teavet, mida mürgistusteabekeskused saavad kasutada tervisealases
hädaolukorras tegutsemiseks.
Teabeportaali kaudu esitatav teave põhineb ühtlustatud teatevormil, mis järgib CLP-määruse VIII lisas
sätestatud teabenõudeid.

Annankatu 18, P.O. box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu

MIKS ON VORMI VAJA ÜHTLUSTADA?

KUIDAS TEABEPORTAAL TOIMIB?

Tervisealases hädaolukorras tegutsemise
otstarbel esitatav teave võib kuni 1. jaanuarini
2020 liikmesriigiti erineda. Uue teatevormi
kehtestamisega ühtlustatakse teave, mis
tehakse eri liikmesriikides meditsiinitöötajatele
kättesaadavaks, ja vähendatakse selles esinevaid
vastuolusid.

Kogu teave, mille ettevõtted teabeportaali kaudu
esitavad, edastatakse turvaliselt teates märgitud
asjaomastele määratud asutustele.

Teatevorm ühildub ka IUCLID 6-ga ja andmete
esitamiseks saab seega täielikult kasutada
IUCLIDi platvormi (https://iuclid6.echa.europa.eu/)
pakutavaid võimalusi. Samuti ühildub see täielikult
ECHA pilveteenustega, mida ettevõtted saavad
kasutada mürgistusteabekeskustele esitatavate
andmete talletamiseks. Teatevormi lisateave
ja abimaterjalid on ECHA veebilehel (https://
poisoncentres.echa.europa.eu/).

Ettevõtted saavad portaalis ka viitenumbri. Neil
on võimalik kontrolljälje abil oma teateid jälgida
ja saada teavitus, kui nende teated on kätte
saadud. Ettevõtteid abistab andmete koostamisel
ka integreeritud kontrollifunktsioon, mis tagab
esitatavate andmete kvaliteedi.
Aja jooksul võetakse kasutusele mitmekeelsuse
tugi ja sellest saab üks portaali põhifunktsioone.
Lõpptulemusena saavad ettevõtted, kasutades
struktureeritud rippmenüüst saadavaid tõlgitud
valikuid neile sobivas keeles, esitada ühtse
andmefaili nõutava(te)s riigikeel(t)es mitmele
määratud asutusele.
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MIS ANDMETE KOOSTAMISE JA ESITAMISE VIISE
SAAB KASUTADA?
Ettevõtted saavad kasutada andmete koostamisel ja
esitamisel erinevaid võimalusi, mis sõltuvad näiteks
ettevõttesisestest süsteemidest või sellest, mis
esitamisviisi eelistavad liikmesriigid.

Veebiportaali kaudu:
Portaalis on olemas toimiku koostamise vahend,
mis annab kasutajatele üksikasjalikke juhiseid
andmetoimikute koostamiseks veebis. Toimikud
esitatakse otse portaalis või laaditakse alla ja
salvestatakse arvutisse hilisemaks esitamiseks
– kas portaali või liikmesriikide kohaliku
esitamissüsteemi kaudu. Toimikud salvestatakse
keskselt portaalis ja andmeid esitaval ettevõttel on
neile juurdepääs.

Süsteemidevaheline integreerimine:
Kogenumatele kasutajatele pakutakse
süsteemidevahelise (S2S) integreerimise
teenust. Selle abil saavad ettevõtted koostada
mürgitusteabekeskustele esitatavad teated oma
süsteemis IUCLID-vormingus (.i6z) ja edastada need
automaatselt teabeportaali. Andmete esitamisel
toimikuid kontrollitakse ja vastuolude korral annab
portaal neist märku.

Veebiväline koostamine:
Kuna mürgistusteabekeskuste teatevorm ühildub
IUCLIDiga, saab teateid koostada IUCLID 6-s
ka veebiväliselt. Ettevõtetele, kes eelistavad
andmete käsitsi sisestamist, tehakse vahendis
kättesaadavaks spetsiaalne kasutajaliides.
Koostatud IUCLIDi toimiku saab esitada
teabeportaali või liikmesriigi kohaliku süsteemi
kaudu. IUCLID 6 pakub ka võimalust andmeid enne
esitamist kontrollida.
Ettevõtetel on teabeportaalis kättesaadava aruande
kaudu igal ajal juurdepääs nii esitatud teabele kui ka
teabe esitamise staatusele.

Annankatu 18, P.O. box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | echa.europa.eu

KAS TEABEPORTAALI KASUTAMINE ON
KOHUSTUSLIK?
Teabeportaali kasutamine ei ole kohustuslik, kui
ettevõtted (või liikmesriigid) kasutavad teabe
koostamisel ühtlustatud vormingut. Iga liikmesriik
võib otsustada, kuidas ettevõtted peavad teavet
esitama.
Liikmesriik võib otsustada, et ettevõtted saavad
esitada teabe ainult teabeportaali või riigi enda
esitamissüsteemi kaudu. Teised liikmesriigid võivad
anda ettevõtetele valikuvõimaluse – kas esitada
teave portaali või riikliku süsteemi kaudu.
Teabeportaali kasutamine on tasuta. Liikmesriigid
võivad oma õigusaktidega kehtestada tasud, nagu
seda praegu ka mõnes riigis tehakse.
KUI TURVALINE ON ESITATUD TEAVE?

Teabeportaali esimene versioon tehakse
kättesaadavaks 2019. aasta alguses, et anda
nii ettevõtetele kui ka liikmesriikidele aega uue
vahendiga tutvumiseks. Seejärel on kavas teha
muudatusi ja lisada täiendavaid funktsioone,

Otsimootoriga andmebaas annab määratud
asutustele otse teabeportaali kaudu juurdepääsu
esitatud andmetele ja võimaldab neid andmeid
otsida. Otsesest juurdepääsust hoolimata võivad
liikmesriigid arendada ja kasutada riiklikku süsteemi
ning hallata seda sõltumatult teabeportaalist.
Otsese juurdepääsu puudumisel peavad liikmesriigid
looma oma riiklikud süsteemid, mis on ühenduses
teabeportaaliga, et saada edastatud teateid.
Teabedokumendid ja abimaterjal:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Riikide määratud asutused:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/
documents/22284544/22284829/contact_list_2018_
appointed_bodies_en.pdf/aeb033d1-def4-5f4e-58e269fca529351e

Mürgistusteabekeskuste teate vorm:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/et/poisoncentres-notification-format

IUCLIDi veebileht:

https://iuclid6.echa.europa.eu/

Juhendi kavand:

https://echa.europa.eu/et/support/guidance/
consultation-procedure/ongoing-clp
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Teabeportaali turvalisuse tase vastab teiste
ECHA IT-süsteemide (nt REACH-IT) nõuetele
ja ainult autenditud kasutajatel on juurdepääs
mürgistusteabekeskustele esitatud andmetele.
Teabe edastamisel liikmesriigi määratud asutusele
antakse üle ka samaväärsete turvameetmete
tagamise kohustus.

nagu otsimootoriga andmebaas, ning portaali
teine versioon tehakse kättesaadavaks enne
tarbijakasutuseks ettenähtud segude tähtaega
(2020. aasta jaanuar).

