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1. Ievads
SCIP ir saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu (APD) izveidota datubāze, kurā iekļauta informācija
par vielām, kas rada bažas, izstrādājumos kā tādos vai kompleksos objektos (produktos)
(Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products) — SCIP). APD
9. panta 1. punkta i) apakšpunktā ir noteikts, ka ikvienam ES piegādātājam, kas piegādā
izstrādājumus, kuri satur kandidātsarakstā iekļautās vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC),
koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 masas % (w/w), saskaņā ar REACH regulas 33. panta 1. punktu
no 2021. gada 5. janvāra ir jāiesniedz ECHA informācija par šiem izstrādājumiem vai
kompleksajiem objektiem, kuros tie ietverti. Vajadzīgā informācija ECHA tiek iesniegta SCIP
formātā, izmantojot ECHA informācijas iesniegšanas portālu.
Informācija, kas jāiekļauj SCIP paziņojuma dokumentācijā, ir sīki izskaidrota dokumentā
“Prasības SCIP paziņojumiem” un dokumentā “SCIP paziņojuma formāts — SCIP datu modelis”,
kas pieejami specializētajā SCIP vietnē ECHA tīmekļa vietnē.
SCIP paziņošanas pienākums attiecas uz izstrādājumiem kā tādiem, kas satur kandidātsaraksta
vielu, kuras masas daļa pārsniedz 0,1 %, un uz kompleksiem objektiem, kuros šādi izstrādājumi
ir ietverti.
Šajā dokumentā ir aprakstīti tehniskie risinājumi, kurus var brīvprātīgi izmantot, lai
izstrādājumu piegādātāji (piemēram, izplatītāji, komplektētāji, uzņēmumi, kas ietilpst vienā un
tajā pašā korporatīvajā grupā) varētu atsaukties uz datiem, ko ECHA jau ir iesniedzis tas pats
uzņēmums vai citi šā pienākuma pildītāji. Šie rīki atvieglo SCIP paziņojumu iesniegšanu ECHA
un vienlaikus nodrošina SCIP datubāzē iesniegtās informācijas konsekvenci, novēršot vienu un
to pašu datu vairākkārtēju iesniegšanu un tādējādi mazinot nevajadzīgu administratīvo slogu
atbildīgajām personām.
Šajā nolūkā ir pieejami divi rīki, kas ļauj atsaukties uz informāciju, kura jau ir sekmīgi iesniegta
SCIP datubāzē:
1. vienkāršotais SCIP paziņojums (SSN);
2. “atsauce” SCIP paziņojuma dokumentācijā.
Šā dokumenta 2. iedaļā galvenā uzmanība ir pievērsta SSN, kas lielākoties ir izstrādāts tā, lai to
varētu izmantot izplatītāji (kas nav importētāji un/vai ražotāji) vai uzņēmumi, kas ietilpst vienā
un tajā pašā uzņēmumu grupā, savukārt 3. iedaļā galvenā uzmanība ir pievērsta “atsaucei” SCIP
paziņojuma dokumentācijā, kas lielākoties izstrādāta tā, lai to varētu izmantot “komplektētāji”,
kuri ES tirgū laiž kompleksus objektus (produktus). “Komplektētājs” ir piegādes ķēdes
dalībnieks, kas izgatavo kompleksus objektus (t. i., objektus, kuri sastāv no vairāk nekā viena
izstrādājuma)1.
SSN un “atsauces” ir vienkāršoti risinājumi, kā brīvprātīgi iesniegt SCIP paziņojumus ECHA,
neiesniedzot “pilnu” SCIP paziņojuma dokumentāciju, kurā iekļauta visa prasītā informācija. 2
Šajā dokumentā termins “pilns” SCIP paziņojums tiek lietots, lai apzīmētu SCIP paziņojumu, kas
satur IUCLID dokumentāciju, tostarp visu nepieciešamo informāciju par izstrādājumu kā tādu
vai kompleksu objektu, neatsaucoties uz datiem, ko ECHA jau iesniedzis tas pats uzņēmums vai
citi pienākuma pildītāji.
Vienkāršotajos SCIP paziņojumos (SSN) nav jāiesniedz IUCLID dokumentācija.

1
2

Skatīt 2.4. apakšnodaļu “Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos”.
Skatīt dokumenta “Prasības SCIP paziņojumiem” 2. nodaļu.
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“Atsauces” izmantošana SCIP paziņojuma dokumentācijā ļauj izveidot “atvieglotu” SCIP
paziņojuma dokumentāciju, jo informācija, kas saistīta ar vienu vai vairākiem kompleksa objekta
komponentiem3, ir iekļauta SCIP paziņojuma dokumentācijā par šo komplekso objektu,
atsaucoties uz datiem, kas jau ir iesniegti ECHA par vienu vai vairākiem no šiem komponentiem.
Pēc SCIP paziņojuma sekmīgas iesniegšanas ECHA iesniegšanas portālā izstrādājumu piegādātāji
saņem burtciparu identifikatoru — SCIP numuru, kas tiek iekļauts iesniegšanas ziņojumā. SCIP
numurs ir unikāls identifikators SCIP paziņojumam, ko iesniedzējs iesniedzis attiecībā uz
izstrādājumu kā tādu vai kompleksu objektu. Tajā ir identificēts informācijas kopums, ko
iesniedzējs iesniedzis ECHA attiecībā uz izstrādājumu vai kompleksu objektu saskaņā ar APD
9. panta 1. punkta i) apakšpunktu.
SCIP numurs nemainās, kad pienākuma pildītājs iesniedz SCIP paziņojuma atjauninājumu4
attiecībā uz izstrādājumu kā tādu vai kompleksu objektu, t. i., kad ECHA tiek iesniegta
atjaunināta SCIP paziņojuma dokumentācija.
SCIP numurs [SCIP number] tiek iekļauts iesniegšanas ziņojumā par SCIP paziņojuma
sekmīgu iesniegšanu, kā parādīts 1. attēlā.
1. attēls. SCIP paziņojuma, kas satur dokumentāciju, iesniegšanas ziņojums

ECHA neizplata SCIP numuru, ja vien iesniedzējs šo numuru neiekļauj paziņojamā izstrādājuma
vai kompleksā objekta identifikatoros. Gan SSN, gan “atsauces” rīkiem ir nepieciešams, lai
iesniedzējs citam pienākuma pildītājam brīvprātīgi paziņotu SCIP numuru, kas norādīts
paziņojumā par izstrādājumu vai kompleksu objektu, piemēram, attiecīgā gadījumā kopā ar
informāciju, kas paziņota saskaņā ar REACH regulas 33. panta 1. punktu.

Kompleksa objekta komponents var būt izstrādājums (kā tāds) vai komplekss objekts, kas izgatavots no
izstrādājumiem. Plašāku informāciju skatīt dokumenta “Prasības SCIP paziņojumiem” 2. nodaļā un
dokumenta “Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos” 2.4. apakšnodaļā.
4 Ja SCIP informācija par izstrādājumu ir jāatjaunina, varat rediģēt izstrādājuma datu kopā iekļauto
informāciju un izveidot jaunu dokumentāciju. Primārajam izstrādājuma identifikatoram dokumentācijā
jāpaliek tieši tādam pašam.
Šī jaunā dokumentācija ar tieši tādu pašu primāro izstrādājuma identifikatoru, ko iesniegs tā pati juridiskā
persona, tiks saņemta kā attiecīgā izstrādājuma vai kompleksā objekta SCIP paziņojuma
atjauninājums.
3
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Atklājot ECHA iesniegtā paziņojuma SCIP numuru izstrādājuma kā tāda vai kompleksa objekta
saņēmējiem, piemēram, kā elementu informācijā, kas jāpaziņo saskaņā ar REACH regulas
33. panta 1. punktu, tiešais augšupējais piegādātājs atvieglo klientiem SCIP paziņojuma
iesniegšanu.
SSN un “atsauci” var izmantot tikai tad, ja saņemtie izstrādājumi kā tādi vai kompleksie objekti
ir tādi paši kā izstrādājumi vai kompleksie objekti, kas tiek piegādāti lejup pa piegādes ķēdi, vai
nu paši par sevi, vai būdami iekļauti kompleksos objektos, un tādēļ informācija, kas iesniedzama
SCIP datubāzē, ir tieši tāda pati. Lai izstrādājums vai kompleksais objekts, par kuru, izmantojot
SSN vai “atsauci”, tiek paziņots kā par kompleksa objekta komponentu, būtu tāds pats, tam ir
nepieciešams tāds pats ķīmiskais sastāvs un fiziskais veidols (forma, virsma un konstrukcija).
Turklāt SSN gadījumā SCIP paziņojuma dokumentācijā paziņotajiem identifikatoriem (vai nu
“pilnajiem”, vai “atvieglotajiem”) jābūt tādiem pašiem un kā “komerciāliem” identifikatoriem
tiem jābūt pieejamiem visiem pakārtotajiem dalībniekiem. 5
Ja pienākuma pildītājs atjaunina SCIP paziņojumu, iesniedzot jaunu dokumentāciju, uz kuru
atsaucas citi pienākuma pildītāji, izmantojot SSN un “atsauces”, visi šie paziņojumi, kas attiecas
uz minēto SCIP paziņojumu, arī tiek atjaunināti. Tādēļ pienākuma pildītājiem, kas izmanto SSN
vai “atsauci”, principā nav jāatjaunina iesniegtais(-ie) SCIP paziņojums(-i). Tomēr noteiktās
situācijās pienākuma pildītājam, kas izmanto SSN vai “atsauci”, būs jāatjaunina savs SCIP
paziņojums. Ja šādās situācijās būs vajadzīgs atjauninājums, tad SSN gadījumā, piemēram, būs
jāiesniedz jauns SCIP paziņojums, tostarp SCIP paziņojuma dokumentācija, bet “atsauces”
gadījumā būs, piemēram, jāaizstāj SCIP numurs attiecībā uz kompleksa objekta komponentu ar
citu SCIP numuru, vai arī SCIP paziņojuma dokumentācijā būs jāiekļauj dati par minēto
kompleksā objekta komponentu.
Pienākuma pildītājs vienmēr ir atbildīgs par ECHA iesniegtās informācijas precizitāti, lai SCIP
paziņošanas pienākums būtu izpildīts. Atbildība par katra paziņojuma saturu, izpildot SCIP
paziņošanas pienākumu, turpinās arī tad, kad tiek izmantoti SSN vai “atsauces” rīki, kā norādīts
“Vadlīniju par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos” 3.2.1. punktā, kurā attiecībā uz
REACH regulas 33. pantā noteiktajiem paziņošanas pienākumiem ir noteikts: “informācijas
sniegšanas pienākumi izriet no kandidātsaraksta vielas klātbūtnes izstrādājumā. Šie pienākumi
ir piemērojami neatkarīgi no tā, vai piegādātājs ir informēts par vielu klātbūtni. Tādēļ piegādātāja
interesēs ir censties iegūt informāciju par kandidātsarakstu vielu klātbūtni.”
Lai izpildītu SCIP paziņošanas pienākumu, individuālajiem piegādes ķēdes
dalībniekiem vai citiem dalībniekiem, ja tas tiek uzskatīts par vajadzīgu, ir jāveic
vajadzīgie pasākumi, lai izmantotu šos brīvprātīgos rīkus (SSN un “atsauci”).

5

Plašāku informāciju skatīt dokumenta “Prasības SCIP paziņojumiem” 3.1. nodaļā.
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2. Vienkāršotais SCIP paziņojums
Vienkāršotais SCIP paziņojums (SSN) ir rīks, ko ECHA izstrādāja, lai atvieglotu SCIP paziņošanas
pienākuma izpildi, neizstrādājot IUCLID dokumentāciju. Tas ir vienkāršots risinājums, kas
jāizmanto noteiktiem pienākuma pildītājiem, lai brīvprātīgi atsauktos uz informāciju, ko cits
iesniedzējs jau ir iesniedzis ECHA, iekļaujot attiecīgo(-s) SCIP numuru(-us) savos SCIP
paziņojumos, kas ECHA iesniegti ar ECHA informācijas iesniegšanas portāla starpniecību.
Izplatītākais SSN izmantošanas scenārijs ir tāds, ka izplatītājs atsaucas uz SCIP paziņojumu,
kurā jau ir iekļauta visa vajadzīgā informācija un kuru jau iepriekš ir iesniedzis piegādes ķēdes
augšupējs dalībnieks, kam ir primārās zināšanas par izstrādājumu vai komplekso objektu.
Piegādes ķēdes dalībniekiem, kuri pilda izstrādājuma kā tāda vai kompleksa objekta ražotāja,
importētāja vai komplektētāja funkcijas, jābūt primārajām zināšanām par nepieciešamo
informāciju, kas jāiekļauj SCIP paziņojuma dokumentācijā, kura jāiesniedz ECHA. Tas attiecas,
piemēram, uz šādām situācijām6:
- izstrādājuma ražotājs ražo izstrādājumu kā tādu, kas satur kandidātsaraksta vielu, vai
iekļauj šādu vielu izstrādājumā no maisījuma, kas satur minēto kandidātsaraksta vielu
savā sastāvā;
- ražotājs vai komplektētājs nākamajā pārstrādes posmā vienā vai vairākos izstrādājumos
iekļauj kandidātsaraksta vielu, tostarp situācijā, kad tiek izmantots maisījums, kas satur
minēto vielu;
- vai arī komplektētājs iekļauj komponentus un apakškomponentus ar izstrādājumiem kā
tādiem, kuri satur kandidātsaraksta vielu.
Tas attiecas arī uz importētājiem, jo viņi ir pirmie piegādes ķēdes dalībnieki ar pienākumu savākt
visu informāciju, kas nepieciešama pienākumu izpildei, proti, nepieciešamo informāciju, kas
jāpaziņo lejup pa piegādes ķēdi saskaņā ar REACH regulas 33. panta 1. punktu un jāiesniedz
ECHA SCIP paziņojuma dokumentācijā saskaņā ar APD 9. panta 1. punkta i) apakšpunktu.
Pienākuma pildītājs, kas iesniedz vienkāršotu SCIP paziņojumu (SSN), saglabā atbildību par
informāciju, uz kuru iesniegtajā SSN ir izdarīta atsauce.
SSN izmantošanas priekšnoteikums ir SCIP numura saņemšana izstrādājumam kā tādam vai
SCIP paziņojuma, kas jau ir iesniegts ECHA, saņemšana kompleksam objektam.
SSN var izmantot tikai tad, ja (piemēram, saņemtais) izstrādājums kā tāds vai kompleksais
objekts, uz kuru attiecas SCIP paziņojums, ir tāds pats kā izstrādājums vai kompleksais objekts
(piemēram, piegādātais), kas paziņots SSN, un tādēļ visu vajadzīgo informāciju2 ECHA jau ir
iesniedzis cits iesniedzējs vai iesniedzēji:
-

izstrādājums kā tāds, uz kuru attiecas SCIP paziņojums (piemēram, saņemtais), ir tāds
pats kā SSN paziņotais izstrādājums (piemēram, piegādātais), ja netiek mainīts fiziskais
veidols (forma, virsma un konstrukcija) un ķīmiskais sastāvs;
kompleksais objekts, uz kuru attiecas SCIP paziņojums (piemēram, saņemtais), ir tāds
pats kā kompleksais objekts (piemēram, piegādātais), kas paziņots SSN, ja:
o tajā iekļautajiem izstrādājumiem kā tādiem netiek mainīts fiziskais veidols un
ķīmiskais sastāvs;
o un tā komponenti un apakškomponenti (kompleksie objekti), kuros ietilpst šie
izstrādājumi kā tādi, tiek saglabāti tādi paši.

Papildus šiem kritērijiem piegādātā izstrādājuma kā tāda vai kompleksā objekta (produkta)

Skatīt, piemēram, scenārijus “Vadlīniju par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos” 3.2.3.1. punkta
5. tabulā.
6

8

Rīki, lai atsauktos uz SCIP datiem, kas jau iesniegti ECHA

identifikācijas elementiem (identifikatoriem) 7, t. i., nosaukumiem, burtciparu identifikatoriem un
izstrādājumu kategorijām, jābūt vienādām.
Ja šie kritēriji ir izpildīti, izstrādājuma vai kompleksā objekta piegādātājs var iesniegt SSN,
atsaucoties uz datiem, ko ECHA jau sekmīgi iesniedzis cits pienākuma pildītājs (piemēram,
augšupējais piegādātājs), iesniedzot ECHA iesniegšanas portālā saņemto SCIP numuru8.
Vienkāršotā SCIP paziņojuma (SSN) galvenā lietotāju mērķauditorija ir izplatītāji. Tomēr šo
rīku var izmantot arī citi pienākuma pildītāji, kas piegādā izstrādājumus vai kompleksos
objektus, ja viņi atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.
Iesniegtie vienkāršotie SCIP paziņojumi (SSN) par konkrētu izstrādājumu vai kompleksu objektu
neietekmē informāciju, ko ECHA izplata par minēto izstrādājumu vai komplekso objektu, jo ECHA
nedara pieejamu informāciju par iesniedzējiem (juridiskām personām, LE), kas iesniedz katru
paziņojumu.

Skatīt dokumenta “Prasības SCIP paziņojumiem” 2.1.1. punkta 2. tabulu un 2.1.1.1.–
2.1.1.5. apakšpunktu.
8 Individuāliem piegādes ķēdes dalībniekiem vai citiem dalībniekiem, ja tas tiek uzskatīts par vajadzīgu,
ir jāvienojas par nepieciešamajiem pasākumiem, lai izmantotu šos brīvprātīgos rīkus, izpildot SCIP
paziņošanas pienākumu.
7
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2.1 Kā darbojas vienkāršotais SCIP paziņojums?
Lai labāk izprastu, kā vienkāršotais SCIP paziņojums (SSN) var darboties praksē, tālāk ir
uzskaitīti un sīkāk paskaidroti secīgie posmi, izmantojot hipotētisku piemēru (par velosipēdu,
kas piegādāts–saņemts–piegādāts… vienā un tajā pašā piegādes ķēdē), kā parādīts 2. attēlā.
2. attēls. Pārskats par vienkāršotu SCIP paziņojumu, izmantojot hipotētisku piemēru par
velosipēdu (velosipēdu A)
Velosipēds A
Pirmā uzņēmuma informācija+
SCIP paziņojuma dokumentācija
Velosipēds A
Pirmais uzņēmums
(ražotājs vai importētājs)

Velosipēds A
Pirmais SCIP numurs +
REACH regulas 33. panta
1. punktā prasītā
informācija

Pirmais SCIP numurs
(velosipēds A)

SSN: Otrā uzņēmuma
informācija + Pirmais SCIP
numurs
(velosipēds A)
Otrais SCIP numurs
(velosipēds A)

Velosipēds A
Otrais uzņēmums
(izplatītājs)

SSN: Trešā
uzņēmuma
informācija +
Pirmais SCIP numurs
(velosipēds A)

Trešais SCIP
numurs
(velosipēds A)

Velosipēds A
Trešais uzņēmums
(izplatītājs)

Velosipēds A
Trešais SCIP numurs +
REACH regulas 33. panta
1. punktā prasītā informācija

1. Pirmais uzņēmums (piemēram, velosipēda A “komplektētājs” vai importētājs) laiž ES
tirgū velosipēdu A, kurā ir iekļauts vismaz viens izstrādājums kā tāds, kas satur
kandidātsaraksta vielu koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 masas %.
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Pirmais uzņēmums iesniedz SCIP paziņojuma dokumentāciju attiecībā uz velosipēdu A
ECHA iesniegšanas portālā.9
Pēc sekmīgas iesniegšanas pirmais uzņēmums iesniegšanas ziņojumā saņem no ECHA
pirmo SCIP numuru (sk. 1. attēlu) attiecībā uz paziņojumu par “velosipēdu A”.
Iesniegšanas ziņojumā cita starpā ir iekļauti šādi elementi:
o paziņojuma statuss [Submission status];
o piešķirtais paziņojuma SCIP numurs (velosipēdam A) [SCIP number];
o iesnieguma numurs [Submission number];
o nosaukums [Article name], primārā izstrādājuma identifikatora veids un vērtība
velosipēdam A;
o paziņojuma veids — sākotnējais vai atjauninājums [Notification type:
Initial/Update];
o un iesniegšanas pasākumi [Submission events].
Ja pirmais uzņēmums iesniedz ECHA atjauninātu SCIP dokumentāciju par “velosipēdu A”,
atjauninātā SCIP paziņojuma pirmais SCIP numurs iesniegšanas ziņojumā paliek tāds
pats. Tomēr šim atjauninājumam tiek piešķirts cits iesniegšanas numurs, un paziņojuma
veids parādās kā ‘Update’.
Papildu informācija par to, kā izveidot dokumentāciju un kā atjaunināt paziņojumu, ir
pieejama dokumentos “SCIP datubāzes paziņojumi — Kā sagatavot un iesniegt SCIP
paziņojumu” un “Prasības SCIP paziņojumiem”, kas pieejami specializētajā SCIP atbalsta
vietnē ECHA tīmekļa vietnē.
2. Pirmais uzņēmums (piemēram, velosipēdu A “komplektētājs” vai importētājs) klientiem,
otrajam uzņēmumam un trešajam uzņēmumam, kas ir nākamie velosipēdu A saņēmēji
piegādes ķēdē, iesniedz pirmo SCIP numuru, kas saņemts SCIP paziņojuma ziņojumā.
Pēc tam pirmais uzņēmums brīvprātīgi paziņo pirmo SCIP numuru šiem uzņēmumiem,
piemēram, kopā ar informāciju, kas paziņota lejup pa piegādes ķēdi saskaņā ar REACH
regulas 33. panta 1. punktu. Tādēļ tagad otrais uzņēmums un trešais uzņēmums, kas ir
izplatītāji, var iesniegt SSN, ja tie piegādā to pašu velosipēdu A lejup pa piegādes ķēdi.
3. Otrajam uzņēmumam un trešajam uzņēmumam, kas ir izplatītāji, ir jāiesniedz ECHA SCIP
paziņojums par velosipēdu A. Tā kā tie no pirmā uzņēmuma ir saņēmuši pirmo SCIP
numuru, kas atbilst paziņojumā ECHA norādītajam numuram, kopā ar SCIP paziņojuma
dokumentāciju un nepieciešamo informāciju par velosipēdu A, un tā kā tie lejup pa
piegādes ķēdi piegādā to pašu saņemto velosipēdu A, šie uzņēmumi var iesniegt SSN.
Tādējādi otrais uzņēmums un trešais uzņēmums iesniedz vienkāršotu SCIP paziņojumu
(SSN), iesniedzot ECHA iesniegšanas portālā pirmo SCIP numuru, kas saņemts no
piegādātāja (pirmā uzņēmuma). Otrajam un trešajam uzņēmumam nav jāsagatavo un
jāiesniedz IUCLID dokumentācija ar informāciju par velosipēdu A, jo pirmais uzņēmums
šo informāciju jau ir iesniedzis ECHA.
Iesniedzot SSN ECHA, otrais uzņēmums un trešais uzņēmums atsaucas uz datiem, kas
iekļauti pirmā uzņēmuma, augšupējā piegādātāja, sekmīgi iesniegtajā SCIP paziņojumā
ECHA. Šie uzņēmumi saglabā atbildību par paziņojuma saturu, t. i., par ECHA iesniegto
informāciju un par SCIP paziņošanas pienākuma izpildi.

Skatīt dokumentus: “SCIP datubāzes paziņojumi — kā sagatavot un iesniegt SCIP paziņojumu” (pieejams
vietnē: https://echa.europa.eu/scip-support) un ‘SCIP Notification Format - Preparing a SCIP (pieejams
vietnē:https://echa.europa.eu/scip-format).
9
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3. attēlā ir parādīts, kā ECHA iesniegšanas portālā individuāli iesniegt vienkāršotu
SCIP paziņojumu (SSN): 1) atveriet specializēto sadaļu, kas apzīmēta kā ‘Simplified
SCIP notification’ (Vienkāršotais SCIP paziņojums), noklikšķinot “Iesniegt vienkāršotu
SCIP paziņojumu” (Iesniegt vienkāršotu SCIP paziņojumu); 2) jaunajā logā ierakstiet
SCIP numuru (UUID formātā), ko paziņojis augšupējais piegādātājs, laukā ‘SCIP
number’ sadaļā ‘Submission of a simplified SCIP notification for an individual SCIP
number’ (Vienkāršota SCIP paziņojuma iesniegšana ar individuālu SCIP numuru) un
noklikšķiniet pogu ‘Submit’ (Iesniegt).

3. attēls. Skats “ECHA iesniegšanas portāls” (A) un skats “Sadaļa “Vienkāršotais SCIP
paziņojums” (Vienkāršotais SCIP paziņojums) (B), kā arī “Vienkāršota SCIP paziņojuma
iesniegšana ar individuālu SCIP numuru” (B)

(A)

(B)

4. Pēc vienkāršotā SCIP paziņojuma (SSN) sekmīgas iesniegšanas otrais uzņēmums un
trešais uzņēmums saņem paši savus SCIP numurus iesniegšanas ziņojumos (sk.
4. attēlu), attiecīgi — otro SCIP numuru un trešo SCIP numuru. Šie uzņēmumi savos SSN
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nesniedz datus par velosipēdu A, tie tikai atsaucas uz datiem, kas iekļauti SCIP
paziņojumā, kuru ECHA sekmīgi iesniedzis pirmais uzņēmums.
SSN iesniegšanas ziņojumā cita starpā tiek norādīts:
▪ paziņojuma statuss [Submission status];
▪ ar SSN starpniecību iesniegtajam paziņojumam piešķirtais SCIP numurs
[SCIP number];
▪ SCIP numurs, ko izmanto, lai iesniegtu SSN — atsaucē norādīto SCIP
numuru [Referenced SCIP number]
▪ tā izstrādājuma nosaukums [Article name], primārais izstrādājuma
identifikatora veids un vērtība, uz kuru atsaucas paziņojuma iesniedzējs.
SSN iesniedzējiem, otrajam un trešajam uzņēmumam, ieteicams apstiprināt
identifikatorus, tostarp primārā izstrādājuma identifikatora veidu un vērtību, kas iekļauti
iesniegšanas ziņojumā, lai salīdzinātu, vai šī informācija ir tāda pati kā informācija, ko
sniedzis augšupējais piegādātājs, pirmais uzņēmums, saskaņā ar REACH regulas
33. panta 1. punktu.

Potenciālajiem SSN iesniedzējiem ir iespēja iepazīties ar iesniegto informāciju,
izmantojot saņemto SCIP numuru, uz kuru tie atsaucas savā SSN, aplūkojot SCIP
datubāzi, kas pieejama vietnē: https://echa.europa.eu/scip-database..
4. attēls. Iesniegšanas ziņojums par sekmīgu vienkāršoto SCIP paziņojumu (SSN)

5. Otrais uzņēmums un trešais uzņēmums saviem klientiem, t. i., nākamajiem velosipēda A
saņēmējiem piegādes ķēdē, var iesniegt attiecīgi otro SCIP numuru un trešo SCIP
numuru, kas saņemti viņu SCIP paziņojuma ziņojumos par SSN attiecībā uz velosipēdu A,
kā parādīts 2. attēlā attiecībā uz trešo uzņēmumu. Otrais uzņēmums vai trešais
uzņēmums brīvprātīgi paziņo saviem klientiem attiecīgi otro vai trešo SCIP numuru,
piemēram, kopā ar informāciju, kas saskaņā ar REACH regulas 33. panta 1. punktu lejup
pa piegādes ķēdi paziņota šiem klientiem, lai varētu izmantot SSN, ja tie piegādā to pašu
velosipēdu A lejup pa piegādes ķēdi (piemēram, ja tie ir izplatītāji).
ECHA stingri neiesaka paziņot vai netīši izpaust SCIP numurus, izņemot tos, kas
pienākuma pildītājiem tiek norādīti viņu pašu SCIP paziņojumu vai vienkāršoto SCIP
paziņojumu iesniegšanas ziņojumos.
6. Otrā uzņēmuma un trešā uzņēmuma klienti, kas, piemēram, ir izplatītāji, attiecīgi norāda
saviem klientiem, t. i., nākamajiem velosipēda A saņēmējiem piegādes ķēdē, tos SCIP
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numurus, ko tie saņēmuši savos SCIP paziņojuma ziņojumos par SSN attiecībā uz
velosipēdu A, lai tie varētu izmantot SSN utt.
Piemērā, kas parādīts 2. attēlā, ja pirmais uzņēmums atjaunina paziņojumu par
velosipēdu A, otrajam un trešajam uzņēmumam un visiem pārējiem pienākuma
pildītājiem lejup pa piegādes ķēdi, kuri iesnieguši vienkāršoto SCIP paziņojumu, šie
paziņojumi nav jāiesniedz atkārtoti vai jāatjaunina, ja vien minētais atjauninājums uz
tiem attiecas. Tomēr pirmajam uzņēmumam jāpaziņo izmaiņas atjauninātajā
dokumentācijā, kas iesniegta ECHA, piemēram, tās informācijas ietvaros, kas saskaņā ar
REACH regulas 33. panta 1. punktu paziņota otrajam un trešajam uzņēmumam. Šiem
uzņēmumiem minētā informācija jānodod nākamajiem piegādes ķēdes dalībniekiem utt.

2.2 Vienkāršoto SCIP paziņojumu iesniegšana vairumā
Izstrādājumu kā tādu vai kompleksu objektu piegādātājs bieži vien var laist ES tirgū vairākus
izstrādājumus vai kompleksus objektus, uz kuriem attiecas SCIP paziņošanas pienākums. Ja
piegādātājs iesniedz vairākus SCIP paziņojumus, kas atbilst minētajiem izstrādājumiem vai
kompleksajiem objektiem, šis dalībnieks var eksportēt attiecīgo iesniegšanas informāciju par
vienu vai vairākiem SCIP paziņojumiem uz Excel failu ECHA iesniegšanas portālā, kā parādīts
5. attēlā.
5. attēls. Funkcija ‘Export to Excel’ (Eksportēt uz Excel) ECHA iesniegšanas portālā ļauj
eksportēt viena vai vairāku iesniegumu SCIP numurus, kā arī citu iesniegšanas informāciju

Eksportēt uz Excel failu
iesniegšanas informāciju,
piemēram, SCIP numuru(-us),
vienam vai vairākiem SCIP
paziņojumiem.

Iesniegšanas informācija, kas eksportēta uz Excel failu no ECHA iesniegšanas portāla, ietver,
piemēram, SCIP numuru, izstrādājuma vai kompleksā objekta nosaukumu, primārā
izstrādājuma identifikatora veidu un vērtību, iesnieguma numuru, iesniegšanas datumu un
iesniegšanas veidu.
Izstrādājumu kā tādu vai kompleksu objektu piegādātājs (piemēram, ražotājs, importētājs,
komplektētājs vai izplatītājs) var brīvprātīgi norādīt šo izstrādājumu vai komplekso objektu SCIP
numurus klientiem, izstrādājumu vai komplekso objektu saņēmējiem, piemēram, tās
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informācijas ietvaros vai kopā ar to informāciju, kas saskaņā ar REACH regulas 33. panta
1. punktu paziņota lejup pa piegādes ķēdi. SCIP numurus un citu būtisko iesniegšanas
informāciju, kas saistīta ar katru no šiem numuriem, piemēram, izstrādājuma vai kompleksā
objekta nosaukumu, primārā izstrādājuma identifikatora veidu un vērtību, kura iekļauta Excel
failā, kas izveidots, izmantojot funkciju “Eksportēt uz Excel”, klientiem var sniegt vairumā.
Piegādes ķēdes dalībnieki, kuri saņem vairākus SCIP numurus par tiem piegādātajiem
izstrādājumiem kā tādiem vai kompleksajiem objektiem un kuri var iesniegt vienkāršotus SCIP
paziņojumus (SSN) (sk. 2.1. iedaļu), piemēram, izplatītāji, var augšupielādēt Excel failu ar
vienlaikus daudziem SCIP numuriem un iesniegt SSN vairumā.
ECHA iesniegšanas portāla sadaļā ‘Simplified SCIP notification’ (Vienkāršots SCIP paziņojums)
uzņēmumam (piemēram, izplatītājam), kas iesniedz vienkāršotus SCIP paziņojumus par
vairākiem izstrādājumiem kā tādiem vai kompleksiem objektiem, ir divi iespējamie veidi, kā
iesniegt vienkāršotos SCIP paziņojumus:
1. iesniegt vienkāršotus SCIP paziņojumus vairumā, augšupielādējot Excel failu sadaļā
‘Upload and submission of simplified SCIP notifications in bulk’ (Vienkāršotu SCIP
paziņojumu augšupielāde un iesniegšana vairumā) (sk. 6. attēlu), un noklikšķināt pogu
‘Submit’ (Iesniegt) jaunajā logā (sk. 7. attēla pirmo daļu);
2. vienlaikus iesniegt arī individuālus vienkāršotos SCIP paziņojumus (SSN) par katru
izstrādājumu vai komplekso objektu, attiecīgajā laukā (‘SCIP number’) zem sadaļas
‘Submission of a simplified SCIP notification for an individual SCIP number’ ierakstot
vienu SCIP numuru, un noklikšķināt pogu ‘Submit’ (sk. 3. attēlu).
6. attēls. Sadaļas ‘Simplified SCIP notification’ skats ECHA iesniegšanas portālā un skats
“Vienkāršotu SCIP paziņojumu iesniegšana vairumā”

Excel failā, kas jāaugšupielādē, lai iesniegtu vienkāršotus SCIP paziņojumus vairumā, vismaz
katrā rindā norāda SCIP numurus, kas saņemti par paziņotajiem izstrādājumiem vai
kompleksajiem objektiem, uz kuriem attiecas atsauces. Katrā rindā var iekļaut arī izstrādājuma
vai kompleksā objekta nosaukumu, primārā izstrādājuma identifikatora veidu un primārā
izstrādājuma identifikatora vērtību, taču šīs informācijas iekļaušana nav obligāta. Šie neobligātie
dati ir paredzēti paša iesniedzēja uzskaitei (piemēram, ECHA iesniegšanas portālā), bet SCIP tos
neizmanto. SCIP ņem vērā tikai SCIP numuru un ar šo numuru saistīto attiecīgo informāciju, uz
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kuru atsaucas. Pēc tam, kad fails ir augšupielādēts, kā parādīts 7. attēlā (pirmajā daļā),
augšupielādētā Excel faila saturs ir redzams ECHA iesniegšanas portāla logā. Ja parādītā
informācija ir pareiza, lietotājs var noklikšķināt pogu ‘Submit’ , lai iesniegtu vienkāršotus SCIP
paziņojumus. Pēc vienkāršoto SCIP paziņojumu (SSN) iesniegšanas vairumā ECHA iesniegšanas
portāla logā tiek parādīts iesniegumu numuru saraksts, kā redzams tajā pašā attēlā (otrajā daļā).
Lai uzzinātu, vai vairumā iesniegtie iesniegumi ir sekmīgi iesniegti, un lai atrastu SCIP numurus,
kas piešķirti sekmīgi iesniegtajiem vienkāršotajiem SCIP paziņojumiem, iesniedzējam jāatver
katra SSN iesniegšanas ziņojums vai ECHA iesniegšanas portāla sadaļa ‘Search’ (Meklēt)
(galvenā lapa), kā parādīts 8. attēlā. No šīs sadaļas iesniedzējs var piekļūt arī iesniegšanas
ziņojumam (sk. 4. attēlu) par katru iesniegto SSN, t. i., par katru ECHA paziņoto izstrādājumu
vai komplekso objektu.
SSN iesniedzējiem ir ieteicams apstiprināt iesniegšanas ziņojumā iekļautos identifikatorus,
tostarp primārā izstrādājuma identifikatora veidu un vērtību, salīdzinot, vai šī informācija ir tāda
pati kā informācija, ko sniedzis to augšupējais piegādātājs, pirmais uzņēmums saskaņā ar
REACH regulas 33. panta 1. punktu.
7. attēls. Vienkāršota SCIP paziņojuma iesniegšana vairumā ECHA iesniegšanas portālā

(1)

Sistēma parādīs ierakstus, kas
augšupielādēti no Excel faila. Ja
vērtības sarakstā ir pareizas,
noklikšķiniet ‘Submit’.
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(2)

Pēc iesniegšanas tiek piešķirts iesnieguma
numurs. Noklikšķinot iesnieguma numuru,
varat piekļūt iesniegšanas ziņojumam.
8. attēls. ECHA
kopsavilkums

iesniegšanas

portālā

iesniegto

vienkāršoto

SCIP

(sarkanais kvadrāts izceļ nesekmīgu SSN iesniegumu, kas atzīmēts ar

paziņojumu

)

statusa
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2.3 Veids, kā uzņēmumi dažādās piegādes ķēdēs izmanto vienkāršotos
SCIP paziņojumus
Vienkāršoto SCIP paziņojumu (SSN) var izmantot arī pienākuma pildītāji dažādu piegādes ķēžu
augšgalā, kuri saņem un piegādā izstrādājumu vai komplekso objektu, vienlaikus neveicot
nekādas izmaiņas tajā, piemēram, uzņēmumi, kas pieder vienai un tai pašai uzņēmumu grupai
un kas laiž tirgū vienu un to pašu izstrādājumu vai kompleksu objektu katrā attiecīgajā ES valstī.
Šajā gadījumā princips, kas paredz, ka katras ES piegādes ķēdes augšgalā ir pienākuma pildītājs,
kuram ir viena un tā paša izstrādājuma vai kompleksā objekta ražotāja vai importētāja loma un
kurš ir atbildīgs par visas informācijas savākšanu par attiecīgajā izstrādājumā vai kompleksajā
objektā ietvertajām vielām, neliedz pienākuma pildītājiem dažādu piegādes ķēžu augšgalā, kuri
importē vai ražo vienu un to pašu izstrādājumu vai komplekso objektu, piemēram,
importētājiem, kuri ir uzņēmumi, kas pieder pie vienas un tās pašas uzņēmumu grupas, izmantot
SSN. Tomēr šiem pienākuma pildītājiem, kuri atrodas dažādu piegādes ķēžu augšgalā,
vajadzības gadījumā ir jāiedibina nepieciešamie mehānismi, ja viens no viņiem iesniedz SCIP
paziņojumu, kurā ir dokumentācija ar nepieciešamo informāciju par izstrādājumu vai komplekso
objektu, bet citi pienākuma pildītāji izmanto SSN, lai atsauktos uz informāciju, ko iesniedzis tas
pienākuma pildītājs, kurš iesniedzis dokumentāciju ECHA.
Ņemiet vērā, ka katrs pienākuma pildītājs saglabā atbildību par SCIP paziņojumu, kas satur
dokumentāciju, un par tās saturu. Visbeidzot, individuālajiem pienākuma pildītājiem vai citām
personām, ja nepieciešams, ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai izmantotu šādus rīkus, pildot SCIP
paziņošanas pienākumus.
Lai labāk izprastu, kā vienkāršotais SCIP paziņojums (SSN) var darboties praksē, 9. attēlā tiek
sniegts pārskats par hipotētisku piemēru ar konkrētu gadījumu, kad importētāji ir uzņēmumi,
kas pieder pie vienas un tās pašas uzņēmumu grupas.
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9. attēls. Hipotētisks piemērs, kas ilustrē to, kā importētāji, kas pieder pie vienas un tās pašas
uzņēmumu grupas, izmanto vienkāršotos SCIP paziņojumus (SSN)
Velosipēds A
Pirmā uzņēmuma
informācija
+ dokumentācija

ES robeža
Pirmais SCIP
numurs

Velosipēds A
Ne-ES piegādātājs

Velosipēds A
Pirmais uzņēmums:
importētājs S — Francija
(S grupa)

Velosipēds A
Otrais uzņēmums:
importētājs S — Spānija
(S grupa)

Pirmais SCIP
numurs
(velosipēds A)
SSN:
Otrā uzņēmuma
informācija +
pirmais SCIP
numurs
(velosipēds A)
Otrais SCIP numurs
SSN:
Trešā uzņēmuma informācija +
pirmais SCIP numurs
(velosipēds A)

Velosipēds A
Trešais uzņēmums:
importētājs S — Somija
(S grupa)

Trešais SCIP
numurs

1. Pirmais uzņēmums, otrais uzņēmums un trešais uzņēmums, kas pieder pie vienas un tās
pašas uzņēmumu grupas, ir importētāji un laiž ES tirgū vienu un to pašu velosipēdu A,
ko piegādājis ārpussavienības piegādātājs, vajadzības gadījumā noslēdz vajadzīgās
vienošanās, ja viens no tiem iesniedz SCIP paziņojumu, kurā ir dokumentācija ar prasīto
informāciju, bet citi uzņēmumi izmanto SSN, lai atsauktos uz informāciju, kas minētajā
dokumentācijā iesniegta ECHA.
2. Pirmais uzņēmums iesniedz SCIP paziņojuma dokumentāciju attiecībā uz velosipēdu A
ECHA iesniegšanas portālā9. Pēc sekmīgas iesniegšanas pirmais uzņēmums sākotnējās
iesniegšanas ziņojumā (sk. 1. attēlu) saņem no ECHA pirmo SCIP numuru paziņojumam
par “velosipēdu A”.
3. Pirmais uzņēmums iesniedz pirmo SCIP numuru, kas saņemts sākotnējās SCIP
iesniegšanas ziņojumā, otrajam uzņēmumam un trešajam uzņēmumam, kā aprakstīts
iepriekšējos punktos.
4. Otrais uzņēmums un trešais uzņēmums iesniedz ECHA vienkāršotu SCIP paziņojumu
(SSN) par velosipēdu A, izmantojot pirmo SCIP numuru (sk. 3. attēlu), kas saņemts no
pirmā uzņēmuma.
5. Pēc sekmīgas SSN iesniegšanas otrais uzņēmums un trešais uzņēmums saņem paši savus
SCIP numurus savos iesniegšanas ziņojumos (sk. 4. attēlu), attiecīgi otro SCIP numuru
un trešo SCIP numuru (9. attēls). Šie uzņēmumi savos SSN neiesniedz datus par
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velosipēdu A, tie vienkārši atsaucas uz datiem, kas iekļauti SCIP paziņojumā, kuru ECHA
sekmīgi iesniedzis pirmais uzņēmums.
6. Otrais uzņēmums un trešais uzņēmums var iesniegt attiecīgi otro SCIP numuru un trešo
SCIP numuru, kas saņemti viņu SCIP paziņojuma ziņojumos par SSN attiecībā uz
velosipēdu A, saviem klientiem, t. i., nākamajiem velosipēda A saņēmējiem piegādes
ķēdē, piemēram, kopā ar informāciju, kas saskaņā ar REACH regulas 33. panta 1. punktu
tiek paziņota lejup pa piegādes ķēdi, lai viņi izmanto SSN, ja piegādā to pašu velosipēdu A
lejup pa piegādes ķēdi (piemēram, ja viņi ir izplatītāji).

2.4 Vienkāršots(-i) SCIP paziņojums(-i) par
juridiskām personām

vienu

vai vairākām

ECHA iesniegšanas portālā sadaļā ‘Simplified SCIP Notification’ ( Vienkāršots SCIP paziņojums)
ir iekļauta funkcija, kas ļauj ‘foreign user’ (ārējam lietotājam)10 vienā iesniegumā iesniegt
vienkāršotu(-us) SCIP paziņojumu(-us) par vienu vai vairākiem pienākuma pildītājiem
(juridiskām personām11) .
Šī funkcija var būt noderīga, ja vienkāršoto SCIP paziņojumu (SSN) izmanto uzņēmumi, kas
pieder pie vienas un tās pašas uzņēmumu grupas, kura ES tirgū laiž vienu un to pašu
izstrādājumu vai komplekso objektu, kā aprakstīts šā dokumenta 2.3. iedaļā. Viens uzņēmumu
grupas uzņēmums var iesniegt datus citu grupas uzņēmumu vārdā.
Minētās funkcijas izmantošana ir saistīta ar šādiem priekšnosacījumiem:
1. starp vienu vai vairākiem pienākuma pildītāja kontiem un uzņēmumu, kas atbild par
SCIP paziņojuma iesniegšanu pienākuma pildītāja(-u) vārdā, jābūt izveidotai ārējā
lietotāja saitei, izmantojot ECHA kontus;
2. ir jāpastāv SCIP numuram, t. i., pie uzņēmumu grupas piederošam uzņēmumam ir
jābūt sekmīgi iesniegušam SCIP datubāzē SCIP paziņojumus (principā, kopā ar SCIP
dokumentāciju).
Ārējā lietotāja funkcija ECHA kontos ļauj trešai personai izveidot un/vai izmantot ECHA kontu,
lai pienākuma pildītāja vārdā iesniegtu datus SCIP datubāzē. Šīs funkcijas pamatā ir pušu
savstarpējā vienošanās. Papildu informācija par ārējā lietotāja funkciju ir pieejama J/A 1665,
J/A 960 un ‘ECHA Accounts manual’ (ECHA kontu rokasgrāmatā).
Lai šo funkciju varētu izmantot vienkāršota(-u) SCIP paziņojuma(-u) iesniegšanai par vienu vai
vairākām juridiskām personām (pienākuma pildītājiem), ārējam lietotājam ir jāiestata
ieinteresētām juridiskām personām nepieciešamās tiesības.
Secīgi jāveic šādas darbības:
1. jāiestata ieinteresēto juridisko personu ārējā lietotāja tiesības;

Skatīt definīciju ‘ECHA Accounts Manual for Industry Users’ (“ECHA kontu rokasgrāmata nozares
lietotājiem”) 6.12. nodaļā‘Related’ , kas pieejama vietnē: https://echa.europa.eu/support-echa-accountsand-eu-login.
11 Šajā nozīmē pienākuma pildītājs ir juridiskā persona, kurai ir pienākums iesniegt SCIP paziņojumu.
Tomēr vispārējais juridiskās personas (‘legal entity’) jēdziens ir plašāks, kā paskaidrots ‘ECHA Accounts
Manual for Industry Users’ 2.1. nodaļā sniegtajā definīcijā. Tas attiecas arī uz citām personām, kuras nav
pienākuma pildītāji, kam jāiesniedz SCIP paziņojums (piemēram, trešās personas).
10
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2. jāieraksta SCIP numuri, kas vajadzīgi, lai ieinteresēto juridisko personu vārdā iesniegtu
SSN;
3. jāpiekļūst ECHA iesniegšanas portālam un jāatlasa ‘Submit a simplified SCIP
notification’ (sk. 3. attēlu);
4. ja vēlaties iesniegt vienkāršotus SCIP paziņojumus vairumā, jāaugšupielādē Excel fails ar
diviem vai vairākiem SCIP numuriem sadaļā ‘Upload and submission of simplified SCIP
notifications in bulk’ vai, ja vēlaties iesniegt individuālu vienkāršoto SCIP paziņojumu
par kādu izstrādājumu vai kompleksu objektu, attiecīgajā laukā jāieraksta viens SCIP
numurs (‘SCIP number’) sadaļā ‘Submission of a simplified SCIP notification for an
individual SCIP number’ .
Piezīme. Nākamie punkti sniedz tikai paskaidrojumu par procesu, kā vienkāršotie SCIP
paziņojumi iesniedzami vairumā, jo abu procesu turpmākie posmi ir ļoti līdzīgi;
5. augšupielādējamajā Excel faila pirmajā ailē jāiekļauj saraksts ar paziņojamo izstrādājumu
un komplekso objektu SCIP numuriem;
6. sistēma parādīs SCIP numurus un citus ierakstus, kas augšupielādēti no Excel faila
(10. attēls). 10. attēlā ir parādīta arī iespēja izvēlieties vienu vai vairākas juridiskās
personas, par kurām jūs vēlaties iesniegt vienkāršotos SCIP paziņojumus, proti, tās, par
kurām jūs kā ārējs lietotājs viņu vārdā veicat iesniegšanu, izmantojot ekrānā parādītos
SCIP numurus. Atlasiet vienu vai vairākas juridiskās personas no juridisko personu
saraksta sadaļā ‘Submission of simplified SCIP notifications for one or more Legal Entities’
(Vienkāršotu SCIP paziņojumu iesniegšana par vienu vai vairākām juridiskām personām),
lai iesniegtu vienkāršotus SCIP paziņojumus vairumā, izmantojot ekrānā parādītos SCIP
numurus;
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10. attēls. SCIP numuru un citu ierakstu, kas augšupielādēti no Excel faila, skats un sadaļas
“Submission of simplified SCIP notifications for one or more Legal Entities” skats, lai varētu
atlasīt attiecīgas juridiskās personas

Sistēma parāda ierakstus,
kas augšupielādēti no Excel
faila.

Atlasiet vienu vai
vairākas juridiskas
personas no saraksta
un noklikšķiniet
‘Submit’.

7. pēc SSN iesniegšanas par atlasītajām juridiskajām personām, noklikšķinot pogu ‘Submit’
, tiek parādīts katras atlasītās juridiskās personas nosūtīto iesniegumu saraksts, kurā var
piekļūt attiecīgajiem iesniegšanas ziņojumiem, noklikšķinot katru iesnieguma numuru, kā
parādīts 11. attēlā;
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11. attēls. Katras juridiskās personas nosūtīto iesniegumu saraksta skats

Noklikšķinot iesnieguma
numuru, var piekļūt
attiecīgajam iesniegšanas
ziņojumam.

SCIP numuri, kas
izmantoti SSN
iesniegšanai.

8. pārbaudiet iesniegumu statusu iesniegšanas ziņojumos, lai pārliecinātos, ka jūsu
iesniegumiem ir piešķirti jauni SCIP numuri.
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3. “Atsauces” SCIP paziņojumā
ECHA ir izstrādājusi arī rīku, kas ļauj atsevišķiem piegādātājiem, kuri piegādā kompleksus
objektus, t. i., objektus, kas sastāv no vairāk nekā viena izstrādājuma, attiecībā uz vienu vai
vairākiem šāda kompleksā objekta komponentiem atsaukties uz datiem, kas jau ir iesniegti
ECHA. SCIP paziņojumā šis rīks tiek saukts par “atsauci”.
“Atsauces” mērķis ir atvieglot tādu datu pārvaldību, kas attiecas uz kompleksa objekta
komponentiem (vai nu izstrādājumiem kā tādiem, vai kompleksiem objektiem), izstrādājot
IUCLID dokumentāciju, lai iesniegtu SCIP paziņojumu par kompleksiem objektiem. Piemēram,
velosipēds ir komplekss objekts, kam ir vairāki komponenti, piemēram, ritenis (komplekss
objekts) un stūres rokturi (izstrādājumi kā tādi). “Atsauces” galvenā lietotāju mērķauditorija ir
komplektētāji vai kompleksu objektu ražotāji, kas izgatavo kompleksus objektus un laiž tos ES
tirgū.
“Atsauces” izmantošana SCIP paziņojumā dod iespēju pienākuma pildītājam, jo īpaši
komplektētājam, SCIP paziņojumā par tā komplektēto komplekso objektu brīvprātīgi atsaukties
uz informāciju par šā kompleksā objekta komponentiem (vai nu izstrādājumiem kā tādiem, vai
kompleksiem objektiem), ko ECHA jau iesniedzis komplektētāja augšupējais piegādātājs vai pats
pienākuma pildītājs.
Komplektētājs, izmantojot “atsauci”, var izveidot “atvieglotu” SCIP paziņojuma dokumentāciju
par komplekso objektu, un informāciju par kompleksā objekta komponentu var iekļaut šajā
dokumentācijā, vienkārši ierakstot SCIP numuru, kas atsaucas uz ECHA jau iesniegtiem datiem
par attiecīgo kompleksā objekta komponentu.
Papildu informācija par to, kā izveidot dokumentāciju un kā atjaunināt paziņojumu, ir
pieejama dokumentos “SCIP datubāzes paziņojumi — Kā sagatavot un iesniegt SCIP
paziņojumu” un “Prasības SCIP paziņojumiem”, kas pieejami specializētajā SCIP atbalsta
vietnē ECHA tīmekļa vietnē.
Pienākuma pildītājs (piemēram, komplektētājs) saglabā atbildību par informāciju, kas ECHA
iesniegta SCIP paziņojumā, un par SCIP paziņošanas pienākuma izpildi, proti, par informāciju,
uz kuru atsaucas, izmantojot “atsauci”.
Priekšnosacījums “atsauces” izmantošanai SCIP paziņojumā par komplektētu komplekso objektu
ir SCIP numura saņemšana par ECHA jau iesniegtu SCIP paziņojumu attiecībā uz kompleksā
objekta komponentu. Piemēram, komplektētāja gadījumā SCIP numuru var iesniegt augšupējais
piegādātājs kā elementu informācijai, kas jāiesniedz saskaņā ar REACH regulas 33. panta
1. punktu8.
“Atsauce” ir piemērojama tikai tad, ja komponents (izstrādājums kā tāds vai komplekss objekts),
uz kuru izdara atsauci, ir tāds pats kā komponents, attiecībā uz kuru atsauci izmanto5. Tā nav,
piemēram, ja komponentam, attiecībā uz kuru izmanto atsauci, jebkādā veidā izmaina fizisko
formu vai ķīmisko sastāvu, kad to iekļauj kompleksā objektā.
Visizplatītākais “atsauces” izmantošanas scenārijs ir gadījums, kad komplektētājs izstrādājumu
kā tādu vai kompleksu objektu iekļauj citā kompleksā objektā un atsaucas uz datiem, ko SCIP
paziņojumā sniedzis tā augšupējais piegādātājs attiecībā uz iekļauto izstrādājumu kā tādu vai
komplekso objektu. Šādā gadījumā “atsauce” ir piemērojama tikai tad, ja piegādātais
izstrādājums paliek tāds pats kā komponents sakomplektētajā kompleksajā objektā, t. i., tam
netiek veiktas nekādas izmaiņas, kad to iekļauj kompleksā objektā.
-

Saņemtais izstrādājums kā tāds ir tāds pats kā izstrādājums, kas iekļauts
sakomplektētajā kompleksajā objektā, ja netiek mainīts tā fiziskais veidols (forma,
virsma un konstrukcija) un ķīmiskais sastāvs.

24

Rīki, lai atsauktos uz SCIP datiem, kas jau iesniegti ECHA
-

Saņemtais kompleksais objekts (A) ir tāds pats kā objekts, kas iekļauts sakomplektētajā
kompleksajā objektā (B), ja:
– nevienam izstrādājumam kompleksajā objektā (A), ko izmanto kā komponentu,
komplektējot komplekso objektu (B), netiek mainīts fiziskais veidols vai sastāvs; un
– komponenti, apakškomponenti un izstrādājumi kompleksajā objektā (A), ko
izmanto kā sakomplektētā kompleksā objekta (B) komponentu, tiek saglabāti tādi
paši, kad komplektē komplekso objektu (B).
Informācija, ko ECHA izplata attiecībā uz kompleksa objekta SCIPpaziņojuma
dokumentāciju, izmantojot “atsauces” attiecībā uz vienu vai vairākiem minētā kompleksā
objekta komponentiem, ietver informāciju, kas iekļauta dokumentācijā, kura jau iesniegta
SCIP datubāzē attiecībā uz tiem komponentiem, uz kuriem dokumentācija atsaucas,
tostarp komponenta izstrādājuma nosaukumu (izplatīšanā parādītais izstrādājuma
nosaukums būs SCIP jau iesniegtajā dokumentācijā norādītais nosaukums) 12.

Papildu informāciju skatīt dokumenta “Izplatīšana un konfidencialitāte SCIP datubāzē” 2.3. iedaļā, kas
pieejama vietnē: https://echa.europa.eu/scip-support.
12
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3.1 Kā darbojas “atsauces” SCIP paziņojumā?
Lai labāk izprastu, kā praksē darbojas “atsauces” SCIP paziņojumā, tālāk ir uzskaitīti un sīkāk
izskaidroti secīgie posmi, izmantojot hipotētisku piemēru (par velosipēdu A), kā parādīts
12. attēlā.
12. attēls. Pārskats par “atsaucēm” SCIP paziņojumā hipotētiskā piemērā (par velosipēdu A)
Stūres rokturis HCC
SCIP paziņojuma dokumentācija:
• Identifikatori
• Drošas lietošanas norādījums(-i)
• Elementi, kas rada bažas

Stūres rokturis H
Pirmais uzņēmums (ražotājs)

Pirmais SCIP numurs (stūres rokturis HCC)
Stūres rokturis H
Pirmais SCIP numurs +
REACH regulas 33. panta
1. punktā prasītā informācija

SCIP
•
•
Ritenis X

•

Otrais uzņēmums
(importētājs)

Ritenis X
paziņojuma dokumentācija:
Identifikatori
Drošas lietošanas
norādījums(-i)
Kompleksa objekta
komponents(-i)

Otrais SCIP numurs (ritenis X)
Ritenis X
Otrais SCIP numurs +
REACH regulas 33. panta
1. punktā prasītā
informācija

Velosipēds A
(‘Light-weight’) SCIP
paziņojuma dokumentācija
Trešais SCIP numurs
(velosipēds A)

(‘Light-weight’) SCIP paziņojuma dokumentācija:

Velosipēds A
Trešais uzņēmums
(“komplektētājs”)

•
•
•

Identifikatori
Drošas lietošanas norādījums(-i)
Kompleksa objekta komponents(-i)
Pirmais SCIP numurs (stūres rokturis HCC)

Otrais SCIP numurs (ritenis X)
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1. Pirmais uzņēmums ražo stūres rokturus, izstrādājumus kā tādus, kas satur
kandidātsaraksta vielu koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 masas %, un piegādā tos
trešajam uzņēmumam, lai tos iekļautu velosipēdā. Pirmais uzņēmums iesniedz ECHA
SCIP paziņojuma dokumentāciju par stūres rokturi HCC. Pēc iesniegšanas procesa pirmais
uzņēmums saņem no ECHA pirmo SCIP numuru iesniegšanas ziņojumā (sk. tālāk attēlu).
SCIP numurs paliek tāds pats, kad pirmais uzņēmums iesniedz šā SCIP paziņojuma
atjauninājumu.

2. Otrais uzņēmums importē riteņus (ritenis X), kuros ir vismaz viens izstrādājums kā tāds,
kas satur kandidātsaraksta vielu, kuras koncentrācija pārsniedz 0,1 masas %, un piegādā
tos trešajam uzņēmumam, lai tos iekļautu velosipēdā. Otrais uzņēmums iesniedz ECHA
SCIP paziņojuma dokumentāciju par riteni X. Pēc iesniegšanas procesa otrais uzņēmums
saņem no ECHA otro SCIP numuru iesniegšanas ziņojumā. SCIP numurs paliek tāds pats,
kad otrais uzņēmums iesniedz šā SCIP paziņojuma atjauninājumu.
3. Pirmais uzņēmums (stūres rokturu HCC ražotājs) un otrais uzņēmums (riteņu X
importētājs) iesniedz attiecīgi pirmo SCIP numuru un otro SCIP numuru, kas saņemts
sākotnējā SCIP iesniegšanas ziņojumā, savam klientam, proti, trešajam uzņēmumam,
nākamajam stūres rokturu HCC un riteņu X saņēmējam piegādes ķēdē. Pirmais
uzņēmums un otrais uzņēmums brīvprātīgi paziņo pirmo SCIP numuru un otro SCIP
numuru trešajam uzņēmumam (velosipēda A komplektētājam), piemēram, kopā ar
informāciju, kas paziņota lejup pa piegādes ķēdi saskaņā ar REACH regulas 33. panta
1. punktu, lai trešais uzņēmums, izmantojot “atsauces”, varētu sagatavot SCIP
paziņojuma dokumentāciju par velosipēdu A.
4. Trešajam uzņēmumam — velosipēda A komplektētājam un piegādātājam — jāiesniedz
ECHA SCIP paziņojums par velosipēdu A. Tā kā trešais uzņēmums ir saņēmis pirmo un
otro SCIP numuru attiecīgi no pirmā uzņēmuma un otrā uzņēmuma saistībā ar SCIP
paziņojumiem ECHA, iesniedzot SCIP dokumentāciju ar visu informāciju, kas
nepieciešama par stūres rokturi HCC un riteni X, trešais uzņēmums var sagatavot SCIP
paziņojuma dokumentāciju par velosipēdu A, izmantojot “atsauces”.
SCIP paziņojuma dokumentācijas sagatavošana par velosipēdu A notiek, IUCLID sistēmā
izveidojot izstrādājuma datu kopu, kā paskaidrots dokumentā “SCIP datubāzes
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paziņojumi — kā sagatavot un iesniegt SCIP paziņojumu”. Izmantojot “atsauces”
velosipēda A SCIP paziņojuma dokumentācijā, trešais uzņēmums, tā vietā, lai visu
informāciju par velosipēda A komponentiem (stūres rokturi HCC un riteni X) iekļautu
sadaļā par kompleksā objekta komponentu(-iem), norāda attiecībā uz šiem
komponentiem tikai pirmo un otro SCIP numuru, kas saņemts attiecīgi no pirmā
uzņēmuma un otrā uzņēmuma, kā parādīts 12. un 13. attēlā un paskaidrots iepriekš
minētajā dokumentā.
13. attēlā ir parādīti dati, kas trešajam uzņēmumam jāieraksta par kompleksā objekta
komponentu, izmantojot “atsauces” IUCLID sistēmā. Trešajam uzņēmumam:
jāiekļauj kompleksā objekta komponenta kā izstrādājuma nosaukums (iespējams,
nosaukums, kas ir nozīmīgs uzņēmumam, kurš sagatavo datus, trešajam uzņēmumam,
bet ir nebūtisks ECHA izplatīšanas nolūkiem) laukā ‘Article name’ ;
-

jāatlasa ‘SCIP number’ no saraksta ‘Primary article identifier type’ ;

un jāieraksta attiecīgā kompleksā objekta komponenta augšupējā piegādātāja
iesniegtais SCIP numurs laukā ‘Primary article identifier value’ , t. i., SCIP numurs, ko
iesniedzis attiecīgi pirmais uzņēmums un otrais uzņēmums attiecībā uz stūres rokturi HCC
un riteni X.
13. attēls. Dati, kas vajadzīgi kompleksa objekta komponentam, izmantojot “atsauces”

Izveidot jaunu izstrādājumu
Identifikatori

- Primārā izstrādājuma identifikatora
veids: ‘SCIP number’
- Primārā izstrādājuma identifikatora
vērtība: piemēram, SCIP numurs, ko
iesniedzis pirmais uzņēmums (stūres
rokturu piegādātājs)

Piezīme. Paziņojamā komponenta nosaukums (saskaņā ar ‘Article name’) nav būtisks
izplatīšanas nolūkiem, t. i., ECHA savā tīmekļa vietnē (SCIP datubāzē) dara pieejamu
tādu nosaukumu, kāds ir norādīts dokumentācijā, kurā ietverta informācija, kas
nepieciešama par komponentu, uz kuru uzņēmums atsaucas12. Šajā piemērā
identifikators, kas būs pieejams SCIP datubāzē, ir tā komponenta nosaukums, ko
paziņojis pirmais uzņēmums — stūres rokturis HCC (t. i., ne tas izstrādājuma
nosaukums, kuru minētais uzņēmums izmanto paziņošanai — Handelbar_3 (sk.
13. attēlu).
5. Kad izstrādājuma datu kopa IUCLID sistēmā ir pabeigta attiecībā uz velosipēdu A, t. i.,
tajā ir iekļauta visa vajadzīgā informācija, tostarp “atsauce” uz kompleksā objekta
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komponentiem, trešais uzņēmums izveido (“atvieglotu”) SCIP paziņojuma dokumentāciju
attiecībā uz velosipēdu A un iesniedz to ECHA iesniegšanas portālā (sk. 14. attēlu).
14. attēlā ir parādīta sadaļa ‘Upload and submit’ (Augšupielādēt un iesniegt) ECHA
iesniegšanas portālā, kur iesniedzējs, trešais uzņēmums, augšupielādē un iesniedz
izveidoto “atviegloto” SCIP paziņojuma dokumentāciju.

14. attēls. Sadaļas ‘Upload and submit’ skats ECHA iesniegšanas portālā

6. Pēc SCIP paziņojuma (‘light-weight’) dokumentācijas par velosipēdu A sekmīgas
iesniegšanas ECHA iesniegšanas portālā trešais uzņēmums iesniegšanas ziņojumā saņem
no ECHA trešo SCIP numuru (sk. 1. attēlu) attiecībā uz “velosipēda A” paziņošanu.
Minētajā iesniegšanas ziņojumā cita starpā ir iekļauti šādi elementi:
o paziņojuma statuss [Submission status];
o piešķirtais paziņojuma SCIP numurs (velosipēdam A) [SCIP number];
o iesnieguma numurs [Submission number];
o nosaukums [Article name], primārā izstrādājuma identifikatora veids un vērtība
velosipēdam A;
o paziņojuma veids — sākotnējais vai atjauninājums [Notification type:
Initial/Update];
o un iesniegšanas pasākumi [Submission events].
7. Pēc tam, kad no ECHA iesniegšanas ziņojumā par sekmīgu iesniegšanu ir saņemts trešais
SCIP numurs attiecībā uz paziņojumu par “velosipēdu A”, trešais uzņēmums var
brīvprātīgi iesniegt klientiem šo SCIP numuru, piemēram, kopā ar informāciju, kas tiek
paziņota lejup pa piegādes ķēdi saskaņā ar REACH regulas 33. panta 1. punktu, lai viņi
varētu izmantot vienkāršoto SCIP paziņojumu (SSN), piegādājot vienu un to pašu
velosipēdu A lejup pa piegādes ķēdi (piemēram, ja viņi ir izplatītāji), kā paskaidrots šā
dokumenta 2. iedaļā.
Piemērā, kas ilustrēts 12. attēlā, ja pirmais uzņēmums atjaunina paziņojumu par stūres
rokturi HCC, trešajam uzņēmumam nav atkārtoti jāiesniedz vai jāatjaunina savs paziņojums par
velosipēdu A, ja vien minētais atjauninājums uz to attiecas. Tomēr pirmajam uzņēmumam
jāpaziņo izmaiņas atjauninātajā dokumentācijā, kas iesniegta ECHA, piemēram, tās informācijas
ietvaros, kas saskaņā ar REACH regulas 33. panta 1. punktu tiek paziņota trešajam
uzņēmumam. Šiem uzņēmumiem minētā informācija jānodod nākamajiem piegādes ķēdes
dalībniekiem utt.
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