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1. Johdanto
1.1.

Tavoite

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa lupahakemuksen laatimisessa ja sen toimittamisessa
Euroopan kemikaalivirastolle (ECHAlle). Siinä käydään tarkasti läpi ne IUCLID-järjestelmän
osiot ja kentät, jotka on täytettävä REACH-asetuksen VII osaston mukaisen hakemuksen
laatimiseksi.
Erityisesti tässä oppaassa halutaan auttaa hakijoita tunnistamaan, mitkä IUCLIDin lukuisista
kentistä ovat tärkeimpiä hakemuksen toimittamisen onnistumisen kannalta: kaikki ”pakolliset”
kentät (ks. kohta 7. Ainetiedoston luominen) on täytettävä, jotta kemikaalivirasto voi käsitellä
hakemuksen. IUCLIDissa luotu lupahakemusaineisto voidaan toimittaa kemikaalivirastoon
REACH-IT:n kautta.
Tässä oppaassa annetut ohjeet koskevat yhden tai useamman henkilön (oikeushenkilön)
laatimia hakemuksia, joissa haetaan lupaa yhden tai useamman aineen yhdelle tai useammalle
käytölle.
Lisätietoja lupahakemusmenettelystä on seuraavissa ohjeissa:





Kohta ”How to apply for authorisation” osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation
Kysymykset ja vastaukset osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
Lupahakemuksen laatimista koskevat toimintaohjeet osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-reach
Sosiaalistaloudellista analyysia koskevat toimintaohjeet – lupamenettely osoitteessa
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-reach

Tässä oppaassa oletetaan, että tietokoneellesi on asennettu IUCLID-järjestelmä ja että sinulla
on voimassa oleva ECHA-käyttäjätili.
Lisätietoja IUCLIDin toiminnoista ja ohjeita niiden käyttämisestä on IUCLIDin
sisäänrakennetussa ohjetoiminnossa (ks. luku 1.5 IUCLIDin toiminnot). Lisäksi tässä oppaassa
oletetaan, että kaikki oleelliset tiedot ovat käytettävissäsi.

1.2.

Yhteenveto aineiston laatimisesta ja toimittamisesta

IUCLID-aineisto on eräänlainen ”tilannekuvatiedosto” ainetiedostosta; sitä ei voi muokata, ja
se sisältää kemikaalivirastolle toimitettavat tiedot. Seuraavat vaiheet kuvaavat sitä, miten
lupahakemusaineisto laaditaan IUCLIDissa:
1. Kirjaudu REACH-IT-järjestelmään ja luo hakijalle oikeushenkilö (Legal entity) (ks. luku 2).
2. Luo IUCLIDissa liitteen XIV mukaiselle aineelle vertailuaineet (ks. luku 6).
3. Luo IUCLIDissa liitteen XIV mukaiselle aineelle ainetiedosto (ks. luku 7).
4. Syötä ainetiedostoon liitteen XIV mukaisen aineen tiedot (ks. luku 7).
5. Luo IUCLIDissa lupahakemusaineisto (ks. luku 9).
6. Vie lupahakemusaineisto IUCLIDista (ks. luku 10).
7. Toimita lupahakemusaineisto kemikaalivirastolle REACH-IT:n kautta (ks. luku 11).
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Lupahakemukseen tarvittavat tiedot

Lupahakemusaineistoon tarvitaan seuraavat tiedot:



















hakijan (hakijoiden) tunnistetiedot eli nimi ja yhteystiedot (REACH-IT-tili, verkkolomake)
hakijan (hakijoiden) yhteyshenkilö (REACH-IT-tili, verkkolomake)
REACH-asetuksen liitteessä VI olevassa 2 osassa tarkoitetun aineen (tarkoitettujen
aineiden) tunnistetiedot ja koostumus (verkkolomake, IUCLID-osiot 1.1, 1.2 ja 1.3)
käyttö (käytöt), johon (joihin) hakija hakee (hakijat hakevat) lupaa (verkkolomake,
IUCLID-osiot 3.5 ja 3.10)
yleistiedot altistumisskenaariosta (-skenaarioista), joka kattaa (jotka kattavat) sen käytön
tai ne käytöt, johon tai joihin hakija hakee tai hakijat hakevat lupaa (osio 3.5)
liitteen I mukainen kemikaaliturvallisuusraportti, joka sisältää aineen käytöstä ihmisten
terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat riskit, jotka johtuvat liitteessä XIV määritetyistä
aineen luontaisista ominaisuuksista (IUCLID-osio 13). Vaihtoehtoisesti voidaan toimittaa
viittaus rekisteröintiaineistoon, joka sisältää tällaisen kemikaaliturvallisuusraportin
(IUCLID-osio 1.3).
Julkiset versiot altistumisskenaariosta (-skenaarioista) (kemikaaliturvallisuusraportin
kohdat 9 ja 10), joka kattaa (jotka kattavat) sen käytön (ne käytöt), johon (joihin) hakija
hakee (hakijat hakevat) lupaa (jos kemikaaliturvallisuusraportissa esitettyä versiota
pidetään luottamuksellisena) (IUCLID-osio 13).
analyysi vaihtoehdoista, mukaan luettuna myös julkinen versio (jos esitettyä täydellistä
versiota pidetään luottamuksellisena) (IUCLID-osio 3.10)
tarvittaessa korvaussuunnitelma ja julkinen yhteenveto (IUCLID-osio 3.10)
tarvittaessa sosioekonominen analyysi, mukaan luettuna myös julkinen versio (jos esitettyä
täydellistä versiota pidetään luottamuksellisena) (IUCLID-osio 3.10)
yhteenveto riskinhallintatoimista ja toimintaolosuhteista (julkinen asiakirja) (IUCLID-osio
13)
tarvittaessa perustelut, miksi tiettyjä riskejä ei oteta huomioon (IUCLID-osio 3.10)
tarvittaessa viite (viitteet) muihin hakemuksiin tai aiemmin myönnettyihin lupiin (IUCLIDosiot 1.3 ja 3.10)
yhteishakemuksen hakemuslomake (sekä käyttökartoitus) (IUCLID-osio 13)
hakijan edustaman muun kuin EU:ssa sijaitsevan yhtiön nimi ja osoite (koskee ainoita
edustajia) (IUCLID-osio 1.7)
aineen ryhmityksen perustelut (käyttöoikeuskategoriaobjekti IUCLID-osion 0.2 kautta).

Seuraavia tietoja ei tarvitse välttämättä ilmoittaa. Voit antaa ne kuitenkin vapaaehtoisesti
asianmukaisissa IUCLID-osioissa (ilmoitettu sulkeissa):












aineen analyysitiedot (IUCLID-osio 1.4)
luokitus- ja merkintätiedot (IUCLID-osio 2.1)
tiedot ainetta sisältävistä seoksista (IUCLID-osio 3.4)
ominaisuustiedot (IUCLID-osiot 4–7)
tiedot arvioiduista määristä (IUCLID-osio 3.2)
tiedot käyttöpaikoista (IUCLID-osio 3.3)
tiedot käytöistä, joita ei suositella (IUCLID-osio 3.6)
kootuista lähteistä peräisin olevat tiedot ympäristöarvioinnista (IUCLID-osio 3.7)
tiedot vastaanottajista (IUCLID-osio 1.8)
tiedot analyysimenetelmistä (IUCLID-osio 8)
tiedot kirjallisuushauista (IUCLID-osio 12).
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Jotta lupahakemus tehtäisiin asianmukaisesti, on tärkeää ensin ymmärtää esimerkiksi
seuraavat IUCLIDissa käytettävät käsitteet: oikeushenkilö, aine, vertailuaine, ainetiedosto ja
aineisto. Nämä käsitteet sekä IUCLID 6:n yleiset toiminnot selitetään tämän oppaan
ensimmäisissä luvuissa. Jos osaat käyttää IUCLID-sovellusta jo sujuvasti ja luoda
oikeushenkilön, vertailuaineet ja ainetiedoston, on suositeltavaa siirtyä suoraan oppaan lukuun
7, jossa käsitellään lupahakemusaineiston laatimista.

1.4.

Tarkastukset, jotka ECHA tekee toimitetuille aineistoille

Kaikille kemikaalivirastoon toimitetuille aineistoille tehdään alustavia teknisiä ja hallinnollisia
tarkastuksia, joiden avulla todetaan, että aineistot voidaan käsitellä asianmukaisesti ja
vaaditut sääntelyprosessit on mahdollista toteuttaa. Näitä tarkastuksia kutsutaan
perusedellytystarkastuksiksi.
Aineisto voidaan hyväksyä käsiteltäväksi vain, jos kaikki oleelliset perusedellytykset, kuten
tiedostomuodon varmentaminen ja hallinnollisten tietojen saatavuus, täyttyvät.
Lisätietoja perusedellytystarkastuksista on liitteessä Overview of the business rules checks
performed by ECHA on the submitted dossiers (yhteenveto perusedellytystarkastuksista, jotka
ECHA tekee toimitetuille aineistoille).
Perusedellytysten täyttäminen tarkoittaa vain sitä, että aineisto voidaan hyväksyä
käsiteltäväksi, ei siis sitä, että se olisi täydellinen.

1.4.1.

Validoinnin tukityökalu

Validoinnin tukityökalu (Validation assistant (VA)) on kehitetty sitä varten, että voit tehdä
aineistolle muutamia tarkastuksia, ennen kuin toimitat sen kemikaalivirastolle REACH-IT:n
kautta.
Kehotamme käyttämään validoinnin tukityökalu -lisäosaa ennen aineiston toimittamista. Tee
tämä kahdessa vaiheessa:
i.

tarkasta ainetiedostosi (ennen aineiston luomista), jotta voit korjata mahdolliset
tässä vaiheessa ilmenevät virheet

ii. tarkasta lopullinen aineistosi ja korjaa kaikki tässä vaiheessa ilmenevät ongelmat.
Lisäosan käyttäminen molemmissa vaiheissa on omalta kannaltasi hyvin tärkeää, jotta vältät
tarpeettomat virheet ja toimittamaasi aineistoa ei hylättäisi.
Tarkempia tietoja validoinnin tukityökalun käyttämisestä on IUCLID-järjestelmän ohjeosiossa.
Validoinnin tukityökalu tarkastaa aineistostasi vain tietyt lupahakemuksiin sovellettavat
perusedellytykset, ei siis kaikkia edellytyksiä.

1.5.

IUCLIDin toiminnot

IUCLIDin toimintoja kuvataan yksityiskohtaisesti IUCLID-sovellukseen sisäänrakennetussa
ohjeosiossa. Voit lukea ohjeita painamalla F1-painiketta missä tahansa sovelluksen kohdassa.
Ohjejärjestelmässä pyritään näyttämään keskeisimmät ohjeet. Siitä voi siirtyä lukemaan
varsinaisia ohjeita tarkemmin. Jos esimerkiksi sovelluksen ohjattu vientitoiminto on auki ja
painat painiketta F1, ohjeiden sisällön tulisi avautua Export (vienti) -toiminnon kuvauksessa.
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F1-painikkeen sijasta voit painaa sovelluksen käyttöliittymässä myös kysymysmerkillä
merkittyjä ohjekuvakkeita, jotka ovat linkkejä ohjeosioon.

2. Oikeushenkilö
Aineistoja kemikaalivirastolle toimittavat oikeushenkilöt (Legal entities), jotka on määritettävä
yhteystietoineen ennen aineiston toimittamista. Yrityksen yhteystiedot tallennetaan
oikeussubjektitietueeseen (Legal Entity Object (LEO)). Voit luoda LEOn sekä IUCLIDissa että
kemikaaliviraston käyttäjätilillä (ECHA accounts), jotka ovat käytettävissä osoitteessa
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
Kemikaalivirasto käyttää kuitenkin vain sen oikeushenkilön yhteystietoja, jonka olet
rekisteröinyt joko kemikaaliviraston käyttäjätilillä tai REACH-IT:ssä.
Olet jo luonut yhden oikeushenkilön IUCLID-sovelluksen asennettuasi. Voit lisätä
oikeushenkilöitä IUCLIDin etusivulla painamalla painiketta Legal entity
hiiren oikealla
painikkeella. Kemikaalivirasto ei kuitenkaan tarkista, vastaavatko IUCLID-sovelluksen
oikeushenkilö ja kemikaaliviraston käyttäjätilin oikeushenkilö toisiaan.
Oletusasetuksena oikeushenkilö ei sisälly aineistoon. Jos haluat sisällyttää oikeushenkilön
aineistoosi, voit muuttaa oletusasetuksia aineiston luomisen aikana aineiston luomisen ohjatun
toiminnon avulla (ks. luku Aineiston luominen).
Jos sisällytät oikeushenkilön kemikaalivirastolle toimitettavaan aineistoon, kannattaa tarkistaa,
ovatko IUCLIDin ja REACH-IT:n oikeushenkilöt samat. Lisätietoja oikeussubjektitietueen
(LEOn) luomisesta ja siitä, miten se yhtenäistetään IUCLIDissa ja REACH-IT:ssä, on
seuraavassa luvussa.

2.1.

LEO-tietojen päivittäminen ja yhtenäistäminen

Jotta voit rekisteröidä oikeushenkilösi, sinun täytyy kirjautua kemikaaliviraston käyttäjätilille,
johon voit syöttää oikeushenkilöä koskevat tiedot ja hallita niitä.
Kun luot LEOn, järjestelmä luo UUID (Universal Unique Identifier) -tunnuksen. Esimerkki
oikeushenkilön UUID-tunnuksesta: IUC5-a620a92d-32c6-426a-b6ee-fc338cde0932.
Jokaisen LEOn UUID-tunnus on erilainen, myös silloin, jos yhdellä yrityksellä on useita LEOtietueita.
Voit yhtenäistää oikeushenkilön IUCLID- ja REACH-IT-sovellukset viemällä LEOn
kemikaaliviraston käyttäjätililtä tai REACH-IT:stä vientitoiminnolla. Sen jälkeen voit tuoda
kyseisen tiedoston paikalliseen IUCLID-sovellukseen tietokoneellesi. UUID-tunnuksen olisi hyvä
olla sama kaikissa sovelluksissa, joissa yrityksen tunnistetietoja käytetään (IUCLID, REACH-IT
sekä kemikaalivirastolle toimitettavat verkkolomakkeet). Jos et ole vielä luonut
kemikaaliviraston käyttäjätiliä, voit viedä LEOn IUCLID-sovelluksestasi ja tuoda tiedoston
kemikaaliviraston käyttäjätilille, kun luot sitä. Huomaa, että LEO voidaan tuoda
kemikaaliviraston käyttäjätilille vain, kun luot käyttäjätiliä - et siis voi tuoda tiedostoa jo
olemassa olevalle käyttäjätilille.
Jotta voit verrata UUID-tunnuksia sovellusten välillä, löydät ne jokaisesta sovelluksesta
seuraavista poluista:


IUCLID: Etusivu > Legal entity > kaksoisnapsauta oikeushenkilöäsi. Yrityksen UUID-tunnus
näkyy IUCLID-ikkunan alaosassa tietoja koskevassa tietopaneelissa (Information Panel).
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Kemikaaliviraston käyttäjätilit: Legal Entity -välilehti > General details > Legal Entity UUID



REACH-IT: Valikko > Company information > General information > UUID

Lisätietoja kemikaaliviraston käyttäjätilien hallinnasta on niitä koskevassa oppaassa
osoitteessa http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.

3. Oikeushenkilön toimipaikka
Oikeushenkilön toimipaikka (Legal entity site) -tiedon avulla voit ilmoittaa sen paikan, jossa
aineesi valmistus tai oma käyttö tapahtuu. Näihin tietoihin kuuluvat paikan nimi, osoite ja sen
muut yhteystiedot. Niihin voidaan sisällyttää myös paikan tunnisteet Other
Company/Organisation IT systems (muut yrityksen/organisaation IT-järjestelmät).
Oikeushenkilön toimipaikka kuuluu vain yhdelle oikeushenkilön omistajalle (Legal entity
owner).
Toimipaikkaa ei voi luoda linkittämättä sitä oikeushenkilöön, mutta paikan ja sen
oikeushenkilön omistajan välistä linkkiä voi muokata valitsemalla luettelosta toinen
oikeushenkilö. Samaan oikeushenkilöön voidaan liittää useampi kuin yksi oikeushenkilön
toimipaikka.

3.1.

Oikeushenkilön toimipaikan luominen

1. Luo uusi toimipaikka painamalla etusivulla painiketta Legal entity site
painikkeella ja valitse vaihtoehto New (uusi).

hiiren oikealla

2. Kirjoita paikan nimi ja liitä se kohtaan Legal entity owner painamalla painiketta

.

3. Täytä kohtiin General information ja Contact address (yleiset tiedot ja yhteystiedon osoite)
mahdollisimman monta kenttää. Vaadittu vähimmäistieto on maa (Country), jossa
toimipaikka sijaitsee.
4. Tallenna oikeushenkilön toimipaikan tiedot painamalla päävalikosta painiketta

.

4. Yhteystiedot
Yhteystietoluetteloon (Contacts inventory) voit lisätä asiaankuuluvien toimivaltaisten
henkilöiden (esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan henkilön, toksikologin jne.)
yhteystiedot, jotka voidaan liittää IUCLID-aineistoon. Tähän henkilöön voi ottaa yhteyttä, jos
tarvitaan neuvoja tai jos on kysyttävää toimitetuista tiedoista.
Toimituksestasi vastaavan yhteyshenkilön tiedot on annettava REACH-IT:ssä, jossa niitä
hallinnoidaan.

4.1.

Yhteystiedon luominen

1. Luo uusi yhteystieto painamalla etusivulla olevaa painiketta Contacts (yhteystiedot) hiiren
oikealla painikkeella ja valitsemalla vaihtoehto

New (uusi).

Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu

12

Lupahakemuksen laatiminen

Versio 1.0

2. Täytä kohtaan General information (yleiset tiedot) mahdollisimman monta kenttää.
3. Tallenna yhteystiedot painamalla päävalikosta painiketta

.

5. Kemikaaliluettelot
Kemikaaliluettelot (Chemical inventories) sisältävät kemialliset tunnisteet, joiden perusteella
määritetään vertailuaineet. Käsitteellä luettelo tarkoitetaan kokoelmaa kaikista eri
kemikaaliluetteloista, jotka voivat olla saatavilla IUCLIDissa. Tällä hetkellä EY-luettelo on
ainoa IUCLIDissa käytettävä luettelo.
EY-luettelo on yhdistelmä kolmesta yksittäisestä luettelosta:


EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, Euroopan
kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo) sisältää aineet, joiden
katsottiin olevan Euroopan yhteisön markkinoilla 1. tammikuuta 1971 ja 18. syyskuuta
1981 välisenä aikana.



ELINCS (European List of Notified Chemical Substances, Euroopassa ilmoitettujen
kemiallisten aineiden luettelo) sisältää aineet, jotka on ilmoitettu direktiivin 67/548/ETY
(vaarallisia aineita koskevan direktiivin mukainen ilmoitus uusista aineista (NONS)) nojalla
ja jotka saatettiin markkinoille 18. syyskuuta 1981 jälkeen.



NLP-luettelo (No-Longer Polymers list, luettelo aineista, jotka eivät enää täytä polymeerin
määritelmää) sisältää aineet, jotka ovat olleet Euroopan yhteisön markkinoilla 18.
syyskuuta 1981 ja 31. lokakuuta 1993 välisenä aikana ja joiden katsottiin olevan
polymeerejä EINECS-luettelon ilmoitussääntöjen mukaan mutta jotka eivät enää täytä
polymeerin määritelmää direktiivin 67/548/ETY seitsemännen muutoksen mukaan.

EY-luettelon kirjaukset sisältävät kemiallisen nimen ja numeron (EY-nimi ja EY-numero), CASnumeron1 (jos saatavilla), molekyylikaavan (jos saatavilla) sekä kuvauksen (tietyntyyppisistä
aineista).

6. Vertailuaine
Vertailuaineen (Reference substance) avulla voit tallentaa tiettyä ainetta tai aineen tiettyä
aineosaa koskevat tunnistetiedot, esimerkiksi kemialliset nimet (EY-nimi, CAS-nimi, IUPACnimikkeistö, synonyymit jne.), tunnistekoodit (esim. EY-numero, CAS-numero) sekä molekyylija rakennetiedot.
Vertailuaineiden luettelon (Reference substance inventory) avulla voidaan käyttää samoja
tietoja samoissa kemiallisissa tunnistetiedoissa ilman, että tiedot pitäisi kirjoittaa uudestaan.
Näin varmistetaan, että tietoja hallitaan ja päivitetään keskitetysti. Vertailuaineen luettelon
ylläpitäjä olet sinä itse, ja luetteloa säilytetään omalla paikallisella tietokoneellasi. Jokainen
vertailuaine voidaan linkittää rajattomaan määrään aineiden tai seosten/valmisteiden
ainetiedostoja. Vertailuaineen tietoja voit päivittää näin: avaa vertailuaineen luettelo, etsi
oikea vertailuaine ja päivitä tiedot. Muutokset vaikuttavat jokaiseen ainetiedostoon, joka on
linkitetty tähän vertailuaineeseen.

Niistä aineista, jotka on lueteltu EY-luettelossa ja joiden EY-numero alkaa luvulla 4, ei välttämättä ole julkaistu CAS-numeroa, vaikka niillä voi
olla CAS-numero. Tämä johtuu siitä, että aiemman lainsäädännön aikana olemassa olleiden uusien aineiden ilm oittamisjärjestelmässä CASnumero voitiin pyytää pidettäväksi salassa, joten sitä ei ole julkaistu.
1
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Voit lisätä luettelossa olevien nimikkeiden määrää hakemalla, lataamalla ja tuomalla saatavilla
olevia vertailuaineita IUCLID-verkkosivustolta omalle tietokoneellesi. Nämä esimääritellyt
vertailuaineet on laadittu parantamaan tietojen laatua ja minimoimaan tietojen syöttötarvetta.

6.1.

Vertailuaineen luominen

Jos et löydä oikeaa vertailuainetta vertailuaineen luettelosta, voit luoda uuden vertailuaineen.
Kohdassa vertailuaine voidaan ilmoittaa kahdentyyppisiä tietoja:
1. nimenomaan vertailuainetta koskevat tiedot: nämä tiedot vastaavat tarkasti kyseisen
vertailuaineen kattamaa ainetta/aineosaa/-osia
2. vertailuaineeseen liittyvät tiedot: nämä tiedot eivät vastaa tarkasti kyseisen
vertailuaineen kattamaa ainetta/aineosaa/-osia. Syynä on jokin seuraavista:





tieto
tieto
tieto
tieto

on yleisluonteista, koska se kattaa myös muita aineita/aineosia
kattaa vain joitakin aineen tai aineryhmän vertailuaineen aineosia
viittaa samankaltaiseen aineosaan/aineeseen
ei ole uusinta saatavilla olevaa tietoa aineen/aineosan/-osien yksilöimiseksi.

Vertailuaineeseen liittyviä tietoja tulisi antaa vain kohdassa Identifiers of related substances
(vertailuaineeseen liittyvien aineiden tunnistetiedot), koska ne voivat aiheuttaa epäselvyyttä
sen aineen tai aineosan/-osien yksilöinnissä, jota vertailuaine vastaa.
Vertailuaineen luominen:

1. Paina etusivulla kohtaa Reference substance
painikkeella ja valitse sen jälkeen New (uusi).

(vertailuaine) hiiren oikealla

2. Syötä vertailuaineen nimi.
3. Jos vertailuaine on EY-luettelossa, voit liittää kyseisen nimikkeen painamalla painiketta
Add (lisää).
4. Jos vertailuaine ei ole EY-luettelossa, valitse perustelu No inventory information
available (EY-tietoja ei saatavilla) -kohdasssa olevasta poimintaluettelosta.
5. Täytä mahdollisimman moni vertailuaineen jäljellä olevista kentistä.
Seuraavat tiedot, jos ne ovat saatavilla ja/tai tarpeen, on ilmoitettava kaikista tunnetuista
aineosista ja lisäaineista:










EY-luettelon tiedot
CAS-numero ja CAS-nimi
IUPAC-nimi
Kuvaus (määritä vertailuaineen kuvauksen kannalta mahdolliset oleelliset lisätiedot tähän
kenttään. Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos vertailuaine ei vastaa tarkasti määritettyä
kemiallista ainetta. Liitetiedostoja voi tarvittaessa lisätä.)
Synonyymit
Vertailuaineeseen liittyvien aineiden tunnisteet
Molekyylikaava (jollei vertailuaineesta voida johtaa molekyylikaavaa, perustelu on
ilmoitettava ruudun alalaidassa olevassa Remarks (huomautukset) -kentässä
Molekyylipainoalue

Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu

13

14

Lupahakemuksen laatiminen




Versio 1.0

SMILES-kaava
InChI
Rakennekaavan sisältävän kuvatiedoston lataus.

6. Tallenna vertailuaine painamalla päävalikosta painiketta

.

7. Ainetiedoston luominen
Tässä luvussa kerrotaan, mitä tietoja sinun täytyy antaa IUCLIDin eri osissa. Se määräytyy sen
mukaan, minkätyyppisen toimituksen haluat tehdä IUCLID-aineiston kautta.
Kun syötät tietoja, voit käyttää IUCLIDin ohjeosiota, joka on sisällytetty sovellukseen. Voit
lukea ohjeita painamalla F1-näppäintä missä tahansa kohdassa sovellusta, ja keskeisimmät
tiedot tulevat näkyviin ohjeikkunaan.
Jotta voit luoda IUCLID-aineiston, sinun täytyy ensin luoda ainetiedosto. Ainetiedosto on
tiettyä ainetta koskevien hallinnollisten ja tieteellisten tietojen tallennuspaikka. Ainetiedostossa
olevia tietoja voi muokata: voit lisätä, poistaa tai muuttaa tiedoston tietoja. Ainetiedostoa
käytetään aineiston perustana. Aineisto on tavallaan tilannekuva ainetiedostosta tietyllä
hetkellä; aineistossa olevia tietoja ei voi muokata.

Ainetiedoston luominen:
1. Paina IUCLIDin etusivulla kohtaa Substance
valitse sen jälkeen New (uusi).

(aine) hiiren oikealla painikkeella ja

2. Täytä kenttä Substance name (aineen nimi). Etenkin jos IUCLID-ohjelmassasi on useita
ainetiedostoja, varmista, että annat sellaisen nimen, jolla aineen voi helposti erottaa
muista.
3. Liitä ainetiedostoon olemassa oleva oikeushenkilö (legal entity) painamalla painiketta
.
Näytölle avautuu uusi ikkuna, josta voit etsiä IUCLID-ohjelmassasi olevia oikeushenkilöitä.
Syötä hakukriteerit, valitse asianmukainen oikeushenkilö luettelosta ja liitä se
ainetiedostoon.
4. Tallenna tiedot painamalla

-kuvaketta päävalikossa.

Lisätietoja siitä, miten tämän näkymän kentät täytetään, on osassa 1.1 Identification
(yksilöiminen).

Ainetiedoston viimeisteleminen:
1. Kun ainetiedostosi on luotu, se näkyy näytön vasemmalla puolella olevassa
navigointipaneelissa.
2. Voit avata ainetiedoston kaksoisnapsauttamalla sitä tai painamalla hiiren oikeaa painiketta
ja valitsemalla vaihtoehdon Open (avaa).
3. Kun ainetiedosto on avattu, näytön navigointiosaan tulee näkyviin sisällysluettelo (Table of
contents (TOC)).
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4. Voit katsella valmistelemasi aineistotyypin kannalta oleellista sisällysluetteloa painamalla
sisällysluettelovälilehdellä olevaa alanuolta (

).

5. Näkyviin tulee luettelo erityyppisistä toimituksista. Valitse luettelosta tietyntyyppinen
toimitus.
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Mallin valinta poimintaluettelosta
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6. Tämäntyyppisen toimituksen kannalta keskeiset osat ovat nyt näkyvissä. Osat, joissa on
pakollisia täytettäviä tietoja, on merkitty tähtimerkillä ( ). Jos olet luomassa
ainetiedostoa, mutta et vielä tiedä tarkkaan, minkätyyppinen REACH-aineisto laaditaan,
voit valita vaihtoehdon REACH Complete table of contents (REACH – koko sisällysluettelo).
Nyt näkyviin tulee sisällysluettelo, joka sisältää kaikki REACH-asetuksen kannalta oleelliset
osat.
Kun olet luonut aineellesi ainetiedoston, voit syöttää siihen ainetta koskevia tietoja.
Seuraavissa luvuissa kuvataan, mitä tietoja IUCLIDin kuhunkin osaan tulee syöttää
sentyyppisessä toimituksessa, jota tämä opas koskee. Osat esitetään niillä nimillä ja
numeroilla, joita IUCLIDissa käytetään.
Kun täytät ainetiedoston eri osia, on tärkeää, että




kun luot uuden rivin taulukkoon, sen eri sarakkeet on täytettävä
kun valitset poimintaluettelosta vaihtoehdon other (muu), viereinen tekstikenttä on
täytettävä
kun kenttään liittyy yksikkö, se on täytettävä.

Lupahakemuksien toimitustyyppi on REACH Application for authorisation (REACHlupahakemus).
Jotta lupahakemukset käsiteltäisiin, vähintään seuraavat IUCLID-osiot on täytettävä: 1.1, 1.2,
1.3, 3.5, 3.10 ja 13. Yksityiskohtaiset tiedot, joita näiden osioiden täyttämiseen tarvitaan, on
selitetty jäljempänä tässä oppaassa (luku 7).

7.1.

Kopiointi/päivitys rekisteröidystä ainetiedostosta

Rekisteröintiä varten jo toimitettu ainetiedosto saattaa sisältää myös lupamenettelyn kannalta
oleellisia tietoja. Hakija voi siis hyödyntää rekisteröinnin ainetiedostoa kopioimalla sen uuteen
lupamenettelyn ainetiedostoon. Esimerkiksi IUCLID-osiot 1.1 Identification, 1.2 Composition,
3.5 Identified uses ja 13 Assessments reports saattaa kannattaa tuoda automaattisesti
olemassa olevasta rekisteröitäväksi toimitetusta ainetiedostosta.
Sen jälkeen hakija voi täsmentää nimenomaan lupamenettelyn kannalta tarpeellisia tietoja (voi
esimerkiksi käydä ilmi, ettei kaikilla rekisteröinnin ainetiedostossa määritetyillä ja kuvatuilla
käytöillä ole merkitystä lupamenettelyssä).
Lisätietoja siitä, miten ainetiedostosta luodaan kopio, on IUCLIDin ohjeosiossa.

7.2.

Useita aineita käsittävä aineisto – kategorialähtöinen
toimintatapa

Hakemuksia voidaan jättää yhdestä tai useammasta aineesta, joka vastaa (jotka vastaavat)
REACH-asetuksen liitteessä XI olevan 1.5 osassa olevaa aineryhmän määritelmää.
Laadittaessa useita aineita käsittävää aineistoa IUCLIDissa on toteutettava seuraavat vaiheet:
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1. Luo jokaisesta ryhmään kuuluvasta aineesta erillinen ainetiedosto, johon on syötettävä
kaikki tarvittavat tiedot kuten muidenkin ryhmään kuulumattomien aineiden osalta
(IUCLID-osiot 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 3.10 ja 13).
2. Useita aineita koskevien hakemusten yhteydessä osioon 3.10 voi merkitä, mitkä käytöt
koskevat mitäkin hakemukseen sisältyvää ainetta. Esimerkiksi jos käyttö liittyy kaikkiin
aineisiin, se on lueteltava kaikkien tähän kategoriaan kuuluvien ainetiedostojen osiossa
3.10. Sen sijaan jos käyttö liittyy vain yhteen (tai muutamaan) aineeseen, se on lueteltava
vain kyseisen ainetiedoston (kyseisten ainetiedostojen) osiossa 3.10. Katso lisätietoja
tämän oppaan luvusta 7.6.7.
3. Luo IUCLIDissa kategoria näin: Napsauta IUCLIDin etusivulla kohtaa Category
(kategoria) hiiren oikealla painikkeella ja valitse sen jälkeen New (uusi). Täytä kenttä
Category name (kategorian nimi). Liitä ainetiedostoon olemassa oleva oikeushenkilö (Legal
entity) painamalla painiketta
. Täytä kohdassa Justifications and discussions (perustelut
ja pohdinta) kenttä Category rationale (kategorian perustelut).
4. Liitä kategoriaan ainetiedostot, jotka loit edellä vaiheissa 1 ja 2, seuraavasti: Paina
kohdassa Category members (kategorian jäsenet) painiketta
. Etsi ja valitse kaikki
asianomaiset ainetiedostot ja liitä ne painamalla painiketta Assign. Tallenna tiedot
painamalla -kuvaketta päävalikossa.
5. Kun luot aineistoa, voit tehdä sen mistä tahansa edellä vaiheessa 1 luomastasi
ainetiedostosta. Kun teet tätä, valitse aineiston ohjatussa luontitoiminnossa Substancevälilehdeltä kohta EU REACH: REACH Application for authorisation (REACH-asetuksen
mukainen lupahakemus) ja välilehdeltäUse related categories vaihtoehto Yes. Nyt aineisto
sisältää kaikki kategoriaan liitetyt ainetiedostot. Jos aine kuuluu moniin kategorioihin,
valitse siinä tapauksessa vaihtoehto Select category(ies) (valitse kategoria(t)) ja valitse
asianomainen kategoria luettelosta. Jatka sen jälkeen aineiston luontia tämän oppaan
luvussa 7 kuvatun mukaisesti.
Tarkempia tietoja siitä, miten luodaan REACH-kategoriaan perustuva aineisto, on IUCLIDin
ohjeosiossa.
Kun pohdit, toimitatko aineryhmää koskevan hakemuksen vai et, on tärkeää muistaa, että
hakemuksen pitää olla selkeä ja avoin. Lisää ohjeita aineiden ryhmittelystä on
lupahakemuksen laatimista koskevien toimintaohjeiden liitteen 1 kohdassa Aineiden
ryhmittely. Toimintaohjeet ovat saatavana osoitteessa
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach ja kemikaaliviraston
verkkosivuilla osoitteessa http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Koska aineryhmiä sisältävien hakemusten toimittaminen saattaa olla monimutkaista ja koska
siihen saattaa liittyä teknisiä ongelmia, kemikaalivirasto suosittelee, että ryhmittelet aineita
vain silloin, kun se on helppoa eli kun kaikilla ryhmän aineilla on samat käytöt.
Monimutkaisemmissa tapauksissa voi olla järkevämpää toimittaa erilliset hakemukset kaikista
ryhmän aineista.

7.3.

Monien hakijoiden ainetiedosto – yhteishakemus

Lupahakemuksen voi toimittaa yksi hakija tai hakijaryhmä (yhteishakemus). Kun pohdit,
toimitatko yhteishakemuksen vai et, on tärkeää muistaa, että hakemuksen pitää olla selkeä ja
avoin. Lisää ohjeita yhteishakemuksen laatimisesta on lupahakemuksen laatimista koskevissa
toimintaohjeissa, jotka ovat osoitteessa http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidanceon-reach, ja kemikaaliviraston verkkosivuilla osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
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Koska yhteishakemukset voivat olla monimutkaisia ja koska niihin voi liittyä teknisiä ongelmia,
kemikaalivirasto suosittelee painokkaasti, että laadit ja toimitat yhteishakemuksen vain, kun
kaikki ryhmän hakijat ovat hyväksyneet sen, miten kaikkia hakemuksessa esitettyjä tietoja
hallitaan yhdessä. Monimutkaisemmissa tapauksissa voi olla järkevämpää, että kukin hakija
toimittaa oman hakemuksensa erikseen.
Kemikaalivirasto käsittelee yhteishakemusta yhtenä kokonaisuutena, eikä se pysty tekemään
erikoisjärjestelyjä yhteishakemuksen jäsenten välisten salassapito-ongelmien vuoksi. Näin
ollen hakemuksen käsittelyn ja sitä koskevan lausunnon laatimisen aikana salassa pidettäviä
tietoja todennäköisesti lähetetään yhteishakemuksen jäsenten ryhmälle. Muista, että
kemikaaliviraston REACH-IT:n kautta lähettämien tiedonantojen kopiot lähetetään kaikille
yhteishakemuksen hakijoille.
Yhteishakemuksen ainetiedoston sisältävän aineiston toimittaa kemikaalivirastolle yksi
oikeushenkilö, jota kutsutaan tässä yhteydessä ”toimittavaksi hakijaksi” (submitting
applicant). Tämän oppaan luvussa 8 kuvataan tarkemmin, minkälaista tietoa toimittavan
hakijan on annettava ainetiedoston lisäksi. Tärkeitä annettavia tietoja ovat luettelo hakijoista
ja käytöistä, joille lupaa haetaan. Tämän luettelon tarkoituksena on yksilöidä selvästi, mille
käytölle (käytöille) ja aineelle (aineille) kukin hakija hakee lupaa. Nämä tiedot on ilmoitettava
erillisellä lomakkeella, joka on liitettävä IUCLID-aineiston osioon 13. Tämä lomake
(”yhteishakemuslomake”) luodaan käyttämällä asianmukaista verkkolomaketta, ja se on
lähetettävä myös kaikille hakijoille, jotta ne voivat vahvistaa osallistuvansa
yhteishakemukseen. (Katso tarkempia tietoja luvusta 8.)

7.4.

Osio 1 Yleiset tiedot

Syötä osioon 1 General information (yleiset tiedot) joitakin vaadittuja tunnistetietoja aineesta
ja hakijasta (hakijoista). Osiot 1.4, 1.5 ja 1.8 ovat valinnaisia. Osio 1.7 on pakollinen vain, jos
joku hakijoista on ainoa edustaja.
Kun täytät osiota 1, muista, että
i.

aineen tunnistetietojen on oltava yhdenmukaiset liitteessä XIV kuvattujen
nimikkeiden kanssa tai niiden on sisällyttävä niihin, ks.
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list

ii. Julkisen nimen (Public name) kentällä ei yleensä ole merkitystä, koska liitteen XIV
mukaista nimikettä, joka vastaa lupahakemuksen kohteena olevaa ainetta, ei
voida pitää salassa.
iii. Lupahakemukseen ei voida nimetä ulkopuolista edustajaa (Third party
representative).
iv. Yhteishakemuksessa jokaisen hakijan tehtävä toimitusketjussa (Manufacturer
(valmistaja), Importer (maahantuoja), Downstream user (jatkokäyttäjä), Only
Representative (ainoa edustaja)) on ilmoitettava hakemuslomaketta luotaessa (ks.
luku 8).

7.4.1.Osa 1.1 Tunnistetiedot
Osa 1.1 sisältää aineen tunnistetiedot, tiedot sen roolista toimitusketjussa sekä
(vertailu)aineen tyypin.
Tämä osa täytetään näin:
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1. Kirjoita kenttään Substance name (aineen nimi) sen aineen nimi, johon liittyvää aineistoa
laadit.
2. Jos sinulla on aineen nimen salassapitoon liittyviä huolenaiheita, täytä kenttä Public name
(julkinen nimi). Merkitse tähän kenttään yleinen nimi, jonka voi julkaista ja joka kuvaa
ainetta riittävästi.
Lisätietoja siitä, miten aineelle johdetaan julkinen nimi REACH-asetuksen mukaisesti
käytettäväksi, on osoitteessa http://echa.europa.eu/manuals

3. Liitä Legal entity (oikeushenkilö) ainetiedostoosi painikkeesta
Oikeushenkilö).

(ks. kohta

4. REACH-rekisteröintiä, tiedustelua ja PPORD-aineistoja varten voit ilmoittaa ulkopuolisen
edustajan.
Tiedot ulkopuolisesta edustajasta toimitustasi varten on eriteltävä, ja ne on käsiteltävä REACHIT:ssä ennen aineiston toimittamista. Lisätietoja ulkopuolisesta edustajasta on tietojen
yhteiskäyttöä koskevissa toimintaohjeissa, jotka saa osoitteesta
http://echa.europa.eu/fi/guidance-documents/guidance-on-reach

Rooli toimitusketjussa:
5. Merkitse tässä kohdassa rasti vähintään yhteen valintaruutuun sen mukaan, mikä on roolisi
tämän aineen toimitusketjussa.

Aineen tunnistetiedot:
6. Liitä painikkeesta

vertailuaine (reference substance) ainetiedostoosi.

7. Tämä avaa Query-hakulaatikon. Etsi vertailuaine. Paina painiketta Assign (liitä).
Jos et löydä vertailuainetta siksi, ettei sitä ole vielä luotu, luo se painamalla painiketta New
(uusi) (ks. kohta Vertailuaine).

Tiedot, jotka vertailuaineesta on ilmoitettava, määräytyvät aineen tyypin mukaan:


Yhdestä aineosasta koostuvat aineet:

Yhdestä aineosasta koostuva aine on tarkoin määritelty aine, jossa yhden aineosan
osuus pitoisuudesta on vähintään 80 prosenttia (w/w). Tämä aineosa on aineen pääaineosa.
Aine nimetään tuon pääaineosan kemiallisen nimen mukaan.
Jos aineesi on yhdestä aineosasta koostuva aine, määritä vertailuaine2, joka vastaa
pääaineosaa, osassa 1.1.


Useammasta aineosasta koostuvat aineet:

Useammasta aineosasta koostuva aine on tarkoin määritelty aine, jossa useamman kuin
yhden aineosan pitoisuus on vähintään 10 prosenttia (w/w) ja alle 80 prosenttia (w/w). Nämä
Vertailuaineesta on ilmoitettava seuraavat tiedot: molekyylikaava, molekyylipainon vaihteluväli ja rakennekaava. Lisäksi myös SMILES-merkintä
tulee ilmoittaa, jos sellainen on.
2
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aineosat ovat aineen pääaineosat. Useammasta aineosasta koostuvaa ainetta nimetään
pääaineosien reaktiomassaksi.3
Jos aineesi on useammasta aineosasta koostuva aine, määritä vertailuaine4 kyseisen aineen
pääaineosien reaktiomassan mukaan osassa 1.1.


UVCB-aineet:

UVCB-aineet (koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat aineet, monimutkaiset
reaktiotuotteet tai biologiset materiaalit) ovat aineita, joiden kemiallista koostumusta ei voida
yksilöidä riittävästi.
Jos aineesi on UVCB-aine, määritä vertailuaine5, joka vastaa UVCB-ainetta, osassa 1.1.

Aineen tyyppi:
8. Valitse poimintaluettelosta oikea aineen tyyppi (Type of substance). REACH-asetuksen
mukaisissa toimituksissa valittavina ovat vain seuraavat vaihtoehdot: yhdestä aineosasta
koostuva aine, useammasta aineosasta koostuva aine ja UVCB-aine (vaihtoehdot polymer
(polymeeri) ja other: (muu:) eivät ole käytössä).

Suosittelemme niin ikään lukemaan aineiden yksilöintiä ja nimeämistä REACH-ja CLPasetusten mukaisesti koskevat toimintaohjeet, jotka ovat saatavana osoitteessa
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
9. Valitse poimintaluettelosta aineen alkuperä (Origin), esimerkiksi orgaaninen tai
epäorgaaninen.
10. Voit lisätä aineellesi myös muita tunnisteita kohdassa Other identifiers. Tällaisia tunnisteita
voivat olla esimerkiksi aineen kauppanimet, tunnisteet, joilla aine tunnettiin aiemmin mutta
jotka on sittemmin vaihdettu tai joita on täsmennetty, tai tunnisteet, joita käytetään
aineen yksilöintiin muissa lainsäädäntöjärjestelmissä. Kemiallisia (tieteellisiä) synonyymeja
ei tule luetella tässä, vaan ne on merkittävä vertailuaineen tietoihin.
11. Voit lisätä tämän aineen yhteyshenkilön (-henkilöiden) tiedot aiemmin määritetyistä
yhteystiedoista (ks. kohta Contact).
12. Tallenna tiedot painamalla päävalikosta painiketta

Liite XIV voi sisältää nimikkeitä, joiden osalta ei ole heti selvää, miten IUCLID-osio 1.1
täytetään (ts. nimikkeet, joissa määritetään useampia kuin yksi EY-numero). Tapauskohtaisia
erityisohjeita tällaisista nimikkeistä on kemikaaliviraston verkkosivujen kysymyksiä ja
vastauksia -osiossa (Questions & Answers), joka on osoitteessa http://echa.europa.eu/qadisplay/-/qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (ks. alakohta Applications for Authorisation
- Technical instructions for specific Annex XIV entries (lupahakemukset – tiettyjä liitteen XIV
3

Tietyt isomeerien reaktiomassaa vastaavat useammasta aineosasta koostuvat aineet on joskus käytännöllisempää nimetä käyttäen kemiallista
nimeä reaktiomassan sijaan, kun isomeeristä muotoa ei ole täsmennetty.
Vertailuaineesta on ilmoitettava molekyylikaava, molekyylipainon vaihteluväli ja rakennekaava, tai vaihtoehtoisesti Remarks-kenttään on
kirjoitettava perustelu sille, miksei näitä tietoja ole annettu. Lisäksi myös SMILES-merkintä tulee ilmoittaa, jos sellainen on.
4

Vertailuaineesta on ilmoitettava molekyylikaava, molekyylipainon vaihteluväli ja rakennekaava; vaihtoehtoisesti Remarks-kenttään kirjoitetaan
perustelu sille, miksei näitä tietoja ole annettu. Lisäksi ilmoitetaan SMILES-merkintä, jos sellainen on.
5
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nimikkeitä koskevat tekniset ohjeet)

7.4.2.Osa 1.2 Koostumus
Osassa 1.2 aineesi kuvataan koostumuksen kannalta. Tässä osassa ilmoitat koostumuksen
aineosien tunnistetiedot ja pitoisuuden sekä mahdolliset epäpuhtaudet ja lisäaineet.
Koostumuksen (koostumusten) tila ja olomuoto ilmoitetaan tässä kohdassa.
Kannattaa varmistaa, että IUCLIDin osassa 1.1 ja osa 1.2 on riittävästi tietoja aineen
tunnistetietojen ilmoittamiseen ja että ne ovat yhdenmukaiset kummassakin osassa. Tiedot
eivät saa olla niin yleisiä, että ne voisivat kuvata useampaa kuin yhtä ainetta.
Jokaisessa ainetiedostossa on oltava vähintään yksi koostumustietue, joka liittyy
rekisteröijän/ilmoittajan/hakijan valmistamaan, maahantuomaan tai käyttämään
koostumukseen. Sen mukaan, mikä on aineen tyyppi ja millainen laadittava aineisto on, voi
olla tarpeen ilmoittaa useampi kuin yksi koostumus. Näin on etenkin silloin, kun koostumuksen
erot vaikuttavat aineen vaaraprofiiliin ja aineen luokitukseen.
Jokainen koostumus ilmoitetaan omana tietueenaan IUCLIDissa. Uuden tietueen luominen:
1. Napauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa 1.2. Composition (koostumus)
sisällysluettelossa (TOC) näytön vasemmalla puolella olevasta navigointipaneelista.
2. Valitse poimintaluettelosta vaihtoehto New record (uusi tietue).
3. Nyt järjestelmä luo uuden tietueen analyysitietojen ilmoittamiseen.
Ilmoita seuraavaksi aineesi koostumusta koskevat tiedot.

Yleiset tiedot:
1. Anna koostumukselle kuvaileva nimi (Name). Tämä on tärkeää etenkin, jos ilmoitat
useampia koostumuksia.
2. Kentässä Type of composition (koostumuksen tyyppi) oletusvalintana on legal entity
composition of the substance (aineen koostumukseen liittyvä oikeushenkilö). Tämä
tarkoittaa rekisteröijän/ilmoittajan/hakijan valmistamaa, maahantuomaa tai käyttämää
koostumusta. Jokaisessa ainetiedostossa on oltava vähintään yksi tämäntyyppinen
koostumus. Muuta tätä arvoa vain, jos aiot ilmoittaa eri tarkoitukseen liittyvän
koostumuksen. Katso valmistelemaasi toimitustyyppiä koskevista ohjeista lisätietoja siitä,
mitä koostumustyyppejä kyseisen toimituksen yhteydessä voidaan ilmoittaa.
3. Ilmoita samalla aineen fysikaalinen tila/olomuoto (State/form) valitsemalla oikea termi
valintaluettelosta. Jos aineella on erilaisia fysikaalisia tiloja tai olomuotoja, niistä jokaisesta
tulee luoda oma koostumuksensa.
4. Voit ilmoittaa tarkempia tietoja koostumuksesta kentässä Description of composition
(koostumuksen kuvaus). Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos ilmoitat useampia
koostumuksia, koostumusten välisten erojen selventämiseksi. Lisätietojen antaminen siitä,
miten koostumus on määritelty, on suositeltavaa myös silloin, kun koostumukseen sisältyy
laajoja pitoisuusalueita tai polymorfeja tai isomeereja. Aineista, joita ei voida kuvata
tarkkaan määritellyin ja kvantifioiduin aineosin (kuten UVCB-aineita), ilmoitetaan tässä
kentässä lisätietoja koostumuksen määrittämiseksi, mukaan luettuina lähtömateriaalien
tunnistetiedot ja kuvaus aineen valmistuksessa käytetystä tuotantoprosessista.
5. Voit lisätä muut liitteet kohdassa Attached description (liitteenä oleva kuvaus).
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6. Mikäli tarpeen, ilmoita kentässä Justification for deviations (poikkeusten perustelut)
perustelut sille, miksi poikkeat lakitekstissä määritetyistä aineiden koostumuksen
ilmoittamista koskevista säännöistä, jotka on esitetty myös REACH- ja CLP-asetuksen
mukaista aineiden yksilöimistä ja nimeämistä koskevissa toimintaohjeissa. Ne ovat
saatavana osoitteessa http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-reach.

Puhtausaste:
7. Ilmoita koostumuksen puhtausaste ja mittayksikkö. Esimerkiksi aine, jonka puhtaus on 95–
98 % (p/p), ilmoitetaan jäljempänä kuvatulla tavalla. Huomaa: Puhtausasteen on
vastattava koostumuksen (pää)aineosien kokonaispitoisuutta.

Kuva 2:

Puhtausaste

Aineosat:
8. Lisää koostumuksen aineosat (constituents ) painamalla painiketta
. Jokaisella
koostumuksella on oltava vähintään yksi aineosa. Ilmoitettavien aineosien lukumäärään
vaikuttaa aineen tyyppi. Aineosia voi lisätä painamalla painiketta
uusia toistettavia kenttäryhmiä.

, jolloin näkyviin tulee

9. Nimeä vasta luomallesi aineosalle vertailuaine (reference substance) painamalla painiketta
. Etsi oikea vertailuaine ja lisää aine valitsemalla se ja painamalla sen jälkeen painiketta
Assign (liitä). Vaihtoehtoisesti voit luoda uuden vertailuaineen aineosan määrittämiseksi
(ks. kohta Reference substance). Tarkista, että vertailuaine sisältää kemiallisen nimen
IUPAC-nimen kentässä sekä asianmukaiset EY- ja CAS-tunnisteet, jos ne ovat saatavilla.
10. Ilmoita tyypillinen pitoisuus (Typical concentration) ja pitoisuusalue (Concentration range)
(vähimmäis- ja enimmäisarvot ja mittayksikkö) jokaisesta aineosasta.
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Aineosa

Epäpuhtaudet ja lisäaineet:
11. Ilmoita epäpuhtauksia (Impurities) ja (Additives) lisäaineita koskevat tiedot samalla tavalla
kuin edellä.
12. Jos epäpuhtaudella tai lisäaineella katsotaan olevan merkitystä aineen luokituksen ja
merkintöjen kannalta, kyseinen valintaruutu on rastittava.
13. Jokaisen lisäaineen toiminta on ilmoitettava valitsemalla jokin vaihtoehto
poimintaluettelosta Function (toiminta). REACH- ja CLP-asetusten mukaisissa ilmoituksissa
sovelletaan vain valintoja, jotka alkavat sanalla stabiliser (stabilointiaine).
Tuntemattomat epäpuhtaudet voi ilmoittaa luomalla geneerisen vertailuaineen (ks. kohta
Reference substance) ja lisäämällä kenttään IUPAC name maininnan unknown impurities.
Täsmennä epäpuhtauksien luonne, määrä ja suhteelliset määrät epäpuhtaus-kenttäryhmän
kentässä Remarks niin hyvin kuin mahdollista. Ilmoita myös tuntemattomien epäpuhtauksien
tyypillinen pitoisuus (Typical concentration) (ja mittayksikkö) sekä pitoisuusalue Concentration
range (ja mittayksikkö).
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Tuntemattomat epäpuhtaudet
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Lisäaine

Kun ilmoitat tietoja koostumuksesta ja poikkeat yhdestä tai useammasta aineosasta koostuvan
aineen tai UVCB-aineen yksilöintiä koskevasta säännöstä, se on perusteltava kirjoittamalla
selitys kohtaan Justification for deviations (poikkeuksia koskevat perustelut). Tällainen
poikkeus on esimerkiksi sellaisen yhdestä aineosasta koostuvan koostumuksen ilmoittaminen,
jonka pääaineosan pitoisuus on alle 80 prosenttia.
Ilmoitettava koostumus määräytyy aineen tyypin mukaan:
Yhdestä aineosasta koostuvat aineet:
Yhdestä aineosasta koostuvan aineen osalta on annettava seuraavat tiedot:


Ilmoita vain pääaineosa kohdassa Constituents (aineosat), joka on osassa 1.2. Määritä tälle
aineosalle sama vertailuaine kuin osassa 1.1.



Ilmoita kaikki epäpuhtaudet yksitellen kentässä Impurities (epäpuhtaudet) osassa 1.2.



Ilmoita aineen stabiloimiseksi tarvittava mahdollinen lisäaine kohdassa Additives
(lisäaineet) osassa 1.2. Määritä lisäaineen stabiloiva vaikutus poimintaluettelosta Function
(toiminta).



Ilmoita pääaineosan sekä kaikkien epäpuhtauksien ja lisäaineiden pitoisuusalue (sekä
vähimmäis- että enimmäisarvot) ja tyypillinen pitoisuus.
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Huomaa: Yhdestä aineosasta koostuvan aineen pääaineosalle ilmoitetun tyypillisen
pitoisuuden/pitoisuusalueen arvojen tulee normaalisti olla vähintään 80 prosenttia (w/w).6


Ilmoita aineen puhtausaste, joka vastaa pääaineosan pitoisuusaluetta.

Useammasta aineosasta koostuvat aineet:
Useammasta aineosasta koostuvan aineen osalta on annettva seuraavat tiedot:


Ilmoita pääaineosat kohdassa Constituents (aineosat), joka on osassa 1.2.
Huomaa: Pääaineosien tulisi olla samat kaikissa ilmoitetuissa koostumuksissa.



Ilmoita kaikki muut aineosat, joiden pitoisuus on alle 10 prosenttia, kohdassa Impurities
(epäpuhtaudet), joka on osassa 1.2.



Ilmoita koostumuksen stabilointiin mahdollisesti tarvittava lisäaine kohdassa Additives
(lisäaineet) osassa 1.2. Määritä lisäaineen stabiloiva vaikutus poimintaluettelosta Function
(toiminta).



Ilmoita pääaineosien sekä kaikkien epäpuhtauksien ja lisäaineiden pitoisuusalue (sekä
vähimmäis- että enimmäisarvot) ja tyypillinen pitoisuus.
Huomaa: Kunkin pääaineosan pitoisuuden/pitoisuusalueen tulee normaalisti olla  10 ja 
80 %.7
Ilmoita aineen puhtausaste, joka vastaa pääaineosan pitoisuusaluetta.



UVCB-aineet:
UVCB-aineiden osalta on annettava seuraavat tiedot:


Ilmoita kuvaus valmistusprosessista sekä muut aineen yksilöinnin kannalta olennaiset
tiedot kentässä Description of the composition (koostumuksen kuvaus).
Huomaa: Valmistusprosessin kuvaamista on helpotettu siten, että Description of
composition -kentän vapaamuotoisen tekstin mallipohjassa annetaan ehdotuksia siitä, mitä
kohtaan voi esimerkiksi kirjoittaa. Vapaamuotoisen tekstin mallipohjan voi avata
painamalla A-kirjaimen sisältävää kuvaketta alhaalla oikealla olevalla nuolella,
Esiin tulee
ponnahdusikkuna. Paina painiketta Option 2: composition of a UVCB substance (vaihtoehto
2: UVCB-aineen koostumus). Voit kopioida mallipohjan tekstiä kenttään painamalla
painiketta Insert (lisää). Sen jälkeen tekstiä tulee muokata siten, että se sisältää vain
oleelliset tiedot.



Ilmoita asianmukaiset yksittäiset aineosat tai aineosaryhmät kohdassa Constituents
(aineosat).
Huomaa: Kun annat tietoja aineen aineosista tai aineosaryhmistä, älä käytä osassa 1.2
uudelleen vertailuainetta, joka on jo liitetty aineeseen osassa 1.1.

Poikkeaminen ”80 prosentin säännöstä” edellyttää pätevän perustelun ilmoittamista. Perustelu tulee antaa Justification for deviations -kentässä
jokaisesta aineosasta, johon poikkeusta sovelletaan.
6

Poikkeaminen ”80 prosentin säännöstä” edellyttää pätevän perustelun ilmoittamista. Perustelu tulee antaa Justification for deviations -kentässä
jokaisesta aineosasta, johon poikkeusta sovelletaan.
7
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Älä ilmoita aineosaa koostumuksen kohdassa Impurities (epäpuhtaudet) (epäpuhtauksia ei
pidetä UVCB-aineiden kannalta oleellisina).



Ilmoita koostumuksen stabiloimiseksi tarvittava mahdollinen lisäaine kohdassa Additives
(lisäaineet). Tarkenna lisäaineen stabilointitehtävä.



Ilmoita yksittäisten aineosien, aineosaryhmien ja mahdollisen lisäaineen pitoisuus
pitoisuusalueena (sekä vähimmäis- että enimmäisarvo) ja tyypillisenä pitoisuutena.



Ilmoita UVCB-aineen asianmukainen puhtausaste (puhtausasteen tulisi normaalisti olla
100 % UVCB-aineilla, jotka eivät sisällä lisäainetta, koska käsitettä epäpuhtaus ei pidetä
näiden aineiden kannalta oleellisena).

Nanomateriaalien luonnehdinnan ilmoittaminen:
Tämä alakohta täytetään, kun kyseiselle koostumukselle on valittu poimintaluettelosta
State/form (tila/olomuoto) vaihtoehto solid: nanomaterial (kiinteä: nanomateriaali).
Alakohdassa on kenttiä, joissa ilmoitetaan nanomuotoisten koostumusten keskeiset
ominaisuudet.
14. Valitse nanomuotoisen aineen muoto (Shape) poimintaluettelossa olevista vaihtoehdoista.
15. Ilmoita kokoalueet kolmesta ulottuvuudesta x, y, z ja mittayksikkö (esimerkiksi ”nm”).
Ilmoita kokojakaumista se persentiili (Percentile (esimerkiksi D50), johon kokoalueet
liittyvät. Lisätietoja nanomuotoisen aineen muodosta voi ilmoittaa kentässä Remarks
(huomautukset).
16. Ilmoita nanomuotoisen aineen ominaispinta-alojen vaihteluvälit ja yksikkö.
17. Kerro kohdassa Surface treatment applied (käytetty pintakäsittely), onko pintakäsittelyä
käytetty, ja määritä asianmukainen käsittelytyyppi.
18. Jos pintakäsittelyä on käytetty, ilmoita siitä tarkempia tietoja. Luo pintakäsittelyn
kenttäryhmä painamalla painiketta
ja anna pintakäsittelylle nimi.
19. Ilmoita seuraavaksi taulukossa Surface treatment pintakäsittelyaineiden tunnistetiedot
kerros kerrokselta. Lisää uusi rivi jokaiselle kerrokselle painamalla painiketta Add. Tämä
toiminto avaa valintaikkunan, johon voit merkitä kerroksen numeron ja lisätä linkin
vertailuaineeseen, joka kuvaa käytettyä pintakäsittelyainetta, painamalla painiketta

.

20. Määritä ulkoisen kerroksen (External layer) tyyppi valitsemalla jokin poimintaluettelossa
olevista vaihtoehdoista. Ilmoita painoprosentti (Total fraction of core particle)
(ydinhiukkasen kokonaisfraktio), joka on tämän nanomuotoisen aineen kannalta edustava.
Tämä arvo tarkoittaa ydinhiukkasen painofraktiota suhteessa pintakäsitellyn hiukkasen
kokonaispainoon. Voit liittää kohtaan myös lisätietoja, kuten kuvia hiukkasrakenteesta.
Voit luoda useita pintakäsittelyn kenttäryhmiä saman koostumuksen yhteydessä. Tämä voi olla
tarpeen esimerkiksi silloin, kun on useita nanomuotoisia aineita, joiden pintakäsittely on sama,
ja kun aineiston toimittaja on katsonut, ettei se vaikuta tämän koostumuksen kemiallisiin
tunnistetietoihin tai vaaraprofiiliin.
Jos nanomuotoiseen aineen muoto, ominaispinta-ala tai käytetty pintakäsittely vaihtelevat
huomattavasti, on luotava erilliset koostumustietueet näiden erojen kuvaamiseksi.
21. Tallenna tiedot painamalla päävalikosta painiketta

.

Luvan hakijoita kehotetaan ennen aineiston toimittamista tarkistamaan huolellisesti IUCLIDosoissa 1.1 ja 1.2 annettujen tietojen riittävyys lupahakemuksen kohteena olevan aineen
yksiselitteistä tunnistamista ajatellen. Nämä tiedot eivät saisi olla niin yleisiä, että ne
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periaatteessa kuvaavat useampaa kuin yhtä ainetta tai että lopputuloksena olisi sellaiset
aineen tunnistetiedot, jotka eivät kuulu liitteen XIV nimikkeisiin. Lisättäessä aineen
tunnistetietoja lupahakemusaineistoon on noudatettava ohjeistusta, joka koskee REACHasetuksen mukaista aineen nimeämistä ja yksilöimistä
(http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf).
Poikkeaminen ohjeista on dokumentoitava asianmukaisesti aineistossa.
Aineelle voi ilmoittaa useamman kuin yhden koostumuksen. Valmistaja voi valmistaa tai
maahantuoja voi tuoda liitteen XIV mukaisesta aineesta useampaa kuin yhtä koostumusta, tai
yhteishakemuksen hakijoiden aineiden koostumuksissa voi olla eroja esimerkiksi
puhtausasteessa tai epäpuhtauksien/lisäaineiden luonteessa ja määrässä. Vähäisempien erojen
osalta voi olla mahdollista ilmoittaa vain yksi koostumus asettamalla aineosille, epäpuhtauksille
ja lisäaineille asianmukainen pitoisuusalue. Jos on kuitenkin ilmoitettava koostumuksessa
olevista merkittävistä eroista, järjestelmään voi luoda lisää toistuvia koostumuskenttäryhmiä.
Edellä mainitun mukaisesti liite XIV voi sisältää nimikkeitä, joiden osalta ei ole heti selvää,
miten IUCLID-osiot 1.1 ja 1.2 täytetään (ts. nimikkeet, joissa määritetään useampia kuin yksi
EY-numero). Tapauskohtaisia erityisohjeita tällaisista nimikkeistä on kemikaaliviraston
verkkosivujen kysymyksiä ja vastauksia -osiossa (Questions & Answers), joka on osoitteessa
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (ks. alakohta
Applications for Authorisation - Technical instructions for specific Annex XIV entries
(lupahakemukset – tiettyjä liitteen XIV nimikkeitä koskevat tekniset ohjeet)

7.4.3.

Osio 1.3 Tunnisteet

IUCLID-osio 1.3 on tärkeä ensimmäisten hakemusten, pyydettyjen päivitysten, myöhempien
hakemusten ja tarkastelukertomusten kannalta. Lisätietoja edellä mainituista
hakemustyypeistä on luvussa 9.2. Erikoistapaukset.
Tähän osioon voi olla tarpeen lisätä tiettyjä tunnisteita:
i.

REACH-asetuksen liitteen XIV mukainen nimikenumero: Kaikentyyppiset
hakemukset (tämä numero löytyy lupaluettelosta, joka on kemikaaliviraston
verkkosivuilla osoitteessa http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicalsof-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list);

ii. REACH-rekisteröintinumero: Tämä numero tarvitaan siksi, että
kemikaalivirasto löytää sen kemikaaliturvallisuusraportin, johon rekisteröinnissä
on viitattu ja jonka osana se on toimitettu 62 artiklan 4 kohdan d alakohdan
nojalla. Jos kaikki käytöt, joita lupahakemus koskee, kattava
kemikaaliturvallisuusarviointi sisältyy IUCLID-aineistoon lupaa haettaessa,
huomaa, että tässä kohdassa ei tule ilmoittaa rekisteröintinumeroa.
iii. REACH-lupanumero: Myöhempiin hakemuksiin, joissa viitataan myönnettyyn
lupaan 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
iv. REACH-lupanumero: Luvan tarkastuksiin, joissa viitataan myönnettyyn lupaan
61 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
Huomaa, että myöhemmissä hakemuksissa, joissa viitataan toimitettuun lupahakemukseen 63
artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja komiteoiden 64 artiklan 3 kohdan nojalla pyytämissä
päivityksissä (viimeisin) toimitusnumero on merkittävä aineiston ylätunnisteeseen
lupahakemusaineistoon liittyvää hakemusta luotaessa (ks. myös luku 10).
Jotta voit syöttää tiedot, sinun täytyy ensin luoda uusi tietue napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella osan nimeä ja valitsemalla vaihtoehto new fixed record (uusi kiinteä tietue).
1. Lisää uusi tunniste taulukkoon Regulatory programme identifiers (sääntelyohjelmien
mukaiset tunnisteet) painamalla painiketta Add (lisää).
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2. Valitse asianmukainen tunniste sääntelyohjelmien poimintaluettelosta Regulatory
programme sen mukaan, minkä tyyppisestä toimituksesta on kyse.
3. Syötä kyseinen numero kenttään ID.
4. Paina OK. Lisätyt sääntelyohjelmien mukaiset tunnisteet näkyvät taulukossa.
5. Jos sinun täytyy ilmoittaa useampi kuin yksi ohjelmatunniste, luo uusi rivi toistamalla
edelliset vaiheet.
6. Tallenna tiedot painamalla päävalikosta painiketta

.

Jäljempänä olevassa taulukossa on yhteenveto siitä, missä IUCLID-järjestelmässä erityyppiset
tunnisteet ilmoitetaan kunkin toimitustyypin yhteydessä.

Taulukko 1: Aineistossa ilmoitettavat tunnisteet
Hakemustyypp
i

Liitteen XIV
mukainen
nimikenumer
o

Rekisteröintinumero
(kemikaaliturvallisuusrap
ortti)

Ensimmäinen
hakemus

Osio 1.3
Sääntelyohjelm
an tunnisteet

Osio 1.3 Sääntelyohjelman
tunnisteet

Pyydetty päivitys
(64 artiklan 3
kohta)

Osio 1.3
Sääntelyohjelm
an tunnisteet

Osio 1.3 Sääntelyohjelman
tunnisteet

Myöhempi
hakemus (63
artiklan 1 kohta)

Osio 1.3
Sääntelyohjelm
an tunnisteet

Osio 1.3 Sääntelyohjelman
tunnisteet

Myöhempi
hakemus (63
artiklan 2 kohta)

Osio 1.3
Sääntelyohjelm
an tunnisteet

Osio 1.3 Sääntelyohjelman
tunnisteet

Osio 1.3
Sääntelyohjelm
an tunnisteet

Tarkastelukerto
mus

Osio 1.3
Sääntelyohjelm
an tunnisteet

Osio 1.3 Sääntelyohjelman
tunnisteet

Osio 1.3
Sääntelyohjelm
an tunnisteet

7.4.4.

Huomautusnum
ero

Viimeisin
toimitusnum
ero

Aineiston
ylätunniste /
ohjattu
luontitoiminto

Aineiston
ylätunniste /
ohjattu
luontitoiminto

Lupanumero

Aineiston
ylätunniste /
ohjattu
luontitoiminto

(Valinnainen) Osa 1.4 Analyysitiedot

Osa 1.4 on tarkoitettu analyysitietojen, esimerkiksi spektrien tai kromatogrammien,
ilmoittamiseen, jotta aineesi identiteetti sekä aineistossa ilmoitetut koostumukset voidaan
vahvistaa. Tässä osassa ilmoitetaan myös kuvaukset menetelmistä, joilla nämä tiedot on
hankittu.
Tässä osassa voit luoda useita tietueita sellaisten analyysitietojen lisäämiseksi, joita pidät
riittävinä aineesi identiteetin vahvistamiseksi. Uuden tietueen luominen:
1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa 1.4 Analytical information (analyysitiedot)
sisällysluettelossa (TOC) näytön vasemmalla puolella olevasta navigointipaneelista.
2. Valitse poimintaluettelosta vaihtoehto New record (uusi tietue).
3. Nyt järjestelmä luo uuden tietueen analyysitietojen ilmoittamiseen.
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Tämä osa täytetään näin:

Analyysimenetelmät ja -tulokset:
Käytä taulukkoa Analytical determination (analyyttinen määritys), kun haluat ilmoittaa aineen
identiteetin vahvistamiseen käytetyt analyysitiedot.
1. Paina painiketta Add (lisää), jolloin näkyviin tulee ponnahdusikkuna.
2. Anna tiedot analyysimenetelmistä ja -tuloksista.
Toimi jokaisen analyyttisen määrityksen kohdalla seuraavasti: ilmoita tarkoitus, jota varten
analyysi tehtiin, valitse Analysis type (analyysityyppi) (esimerkiksi spektrianalyysi,
kromatografinen analyysi), Type of information provided (annettujen tietojen tyyppi) ja
Remark (huomautus), jos se on tarpeen. Liitä jokaisesta menetelmästä tiedosto, joka sisältää
menetelmän kuvauksen ja analyysitulokset. Jos et voi antaa ilmoittamasi analyysityypin
mukaisia tuloksia, valitse syy poimintaluettelosta Rationale for no results (perustelut sille, ettei
tuloksia ilmoiteta) ja kirjoita selitys kenttään Justification (perustelu). Yhdestä määrityksestä
voidaan ilmoittaa useita analyysityyppejä.
3. Ilmoita, onko aineesi optisesti aktiivinen, valitsemalla asianmukainen arvo
poimintaluettelosta.
4. Anna tiedot optisesta aktiivisuudesta ja (stereo)isomeerien tyypillisestä määrästä, mikäli
tarpeen, kentässä Remarks (huomautukset).

Muu koostumus (muut koostumukset):
5. Voit linkittää ilmoitetut analyysitiedot asiaankuuluvaan koostumukseen (Composition)
osasta 1.2 napsauttamalla painiketta Add (lisää). Tällä on merkitystä erityisesti silloin, kun
olet ilmoittanut useita koostumuksia osassa 1.2
Jos haluat kuvata yhteisissä lupahakemuksissa analyysimenetelmiä tai -tuloksia, jotka
koskevat vain tiettyjä hakijoita, voit luoda tähän IUCLID-osioon lisää tietueita.

7.4.5.

Osio 1.5 Yhteistoimitus (valinnainen)

Tähän osioon voit halutessasi merkitä omia hallinnollisia tarkoituksiasi varten hakijoiden nimen
ja joitakin muita tietoja asianmukaisiin kenttiin. Jotta voit syöttää tietoja, sinun on luotava
ensin uusi tietue.
Huomaa, että hakijoiden REACH-IT-tileillä olevat tiedot oikeushenkilöstä (sekä
hakemuslomakkeessa luetellut oikeushenkilön nimet (ks. luku 8), jotka liitetään IUCLIDaineiston osioon 13), ovat etusijalla kaikkiin IUCLID-osiossa 1.5 annettuihin tietoihin nähden.
Jos nämä tiedot ovat keskenään epäjohdonmukaisia, kemikaalivirasto pitää REACH-IT:ssä
olevia tietoja pätevinä.
Toimittava hakija luo yhteisen hakemuksen omalla tietokoneellaan olevassa IUCLIDjärjestelmässä, ja hän voi pyytää muilta hakijoilta tietoja niiden oikeushenkilöstä, jotta
voidaan varmistaa, että tiedot ovat yhdenmukaiset eri tietokoneilla olevissa IUCLIDjärjestelmissä. Kukin hakija voi viedä oman oikeushenkilötietueensa (LEO – ks. tämän oppaan
luku Error! Reference source not found.) ja lähettää vientitiedoston (LEOX) sähköisesti
toimittavalle hakijalle.
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Toimittava hakija: Ilmoita toimittavan hakijan nimi kentässä Lead (päähakija). Valitse
toimittavan hakijan oikeushenkilö painamalla painiketta
ja luo linkki. Suosittelemme
painokkaasti, että et luo oikeushenkilön tietoja paikallisesti painamalla painiketta New (uusi).
Se johtaisi siihen, että oikeushenkilöille luotaisiin eri tunnisteet eri tietokoneilla olevissa
IUCLID-sovelluksissa, mikä hankaloittaisi tietojen vaihtoa.
Muut hakijat: Sen jälkeen, kun toimittava hakija on tuonut kaikkien muiden hakijoiden LEOXtiedoston, hän voi merkitä kaikki muut hakijat yhteiseen hakemukseen. Valitse muut hakijat
painamalla painiketta
ja luo linkki. Tätä kohtaa koskevat samat suositukset kuin
päähakijan määrittämistä.

7.4.6.

Osio 1.7 Toimittajat

Jos hakijana on ainoana edustajana toimiva yritys, tiedot edustettavasta yrityksestä, joka
sijaitsee EU:n ulkopuolella, on annettava osiossa 1.7.
Yhteistoimituksessa muiden hakijoiden on annettava kyseiset tiedot toimittavalle hakijalle,
joka lisää ne IUCLID-aineiston osioon 1.7.
1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa 1.7 Suppliers (toimittajat) sisällysluettelossa
(TOC) näytön vasemmalla puolella olevasta navigointipaneelista.
2. Valitse poimintaluettelosta vaihtoehto New record (uusi tietue).
3. Nyt järjestelmä luo uuden tietueen edustettavan yrityksen ilmoittamiseen.
Tämä osa täytetään näin:
1. Liitä ainetiedostoon edustettavan yrityksen oikeushenkilö Name-kentässä, joka on
Manufacturer, Importer, Formulator-kentän alla, painamalla painiketta
. Näytölle
avautuu uusi ikkuna, josta voit etsiä nykyisiä oikeushenkilöitä tietokoneellasi olevasta
IUCLID-sovelluksesta tai luoda uuden oikeushenkilön painamalla painiketta New. Kirjoita
edustettavan yrityksen tarkka nimi kohdassa General information olevaan kenttään Legal
entity name. Kirjoita kenttään Contact information (yhteystiedot) vähintään osoite,
kaupunki tai alue/osavaltio ja maa, jossa edustettava yritys sijaitsee. Tallenna
oikeushenkilöstä annetut tiedot painamalla painiketta Save (tallenna) ja liitä ne tähän
osioon painamalla painiketta Assign (liitä).
2. Jos kyse on yhteishakemuksesta, ilmoita tätä tietuetta koskevan hakijan (ainoan
edustajan) nimi kohdassa Remarks (huomautukset).
3. On suositeltavaa liittää ”Assignment from non EU manufacturer” -kenttään selvä todiste
ainoan edustajan nimeämisestä (esimerkiksi kopio maahantuojille lähetetystä
nimityskirjeestä). Halutessasi voit myös esittää Other importers (muut maahantuojat) kentässä luettelon hakemukseesi sisältyvien maahantuojien nimistä.
Jos kyse on yhteishakemuksesta ja jos on muita hakijoita, jotka osallistuvat hakemukseen
ainoina edustajina, toista edellä mainitut vaiheet luomalla uusi tietue kutakin yritystä varten.
4. Tallenna tiedot painamalla päävalikosta painiketta

.
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Osio 1.8 Vastaanottajat (valinnainen)

Tässä valinnaisessa osiossa voidaan ilmoittaa jatkokäyttäjä, jakelija tai asiakas, jolle liitteen
XIV mukaista ainetta toimitetaan. Kuluttajat eivät sisälly näihin määritelmiin. Jotta voit syöttää
tietoja, sinun on luotava ensin uusi tietue.

7.5.

Osio 2 Luokitus ja merkinnät sekä PBT-arviointi

Osio 2 on valinnainen.

7.5.1.

Osio 2.1 GHS (valinnainen)

Tässä valinnaisessa osiossa voidaan ilmoittaa sen aineen luokitus- ja merkintätiedot, jolle
lupaa haetaan. Jotta voit syöttää tietoja, sinun on luotava ensin uusi tietue.
Koska hakemusta arvioidaan liitteessä XIV esitettyjen luontaisten ominaisuuksien perusteella,
luokitus- ja merkintätietojen tulisi vähintään vastata näitä ominaisuuksia.
On suositeltavaa perehtyä CLP-asetuksen liitteeseen I luokituskriteerien osalta sekä
seuraavaan asiakirjaan, jossa annetaan tarkempia ohjeita luokitus- ja merkintäkriteerien
soveltamisesta: http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
Yhdenmukaistettua luokitusta on noudatettava, etkä saa muuttaa mitään sen
luokituksista/jaotteluista. Jos aineella on yhdenmukaistettu luokitus joillekin
vaaraluokille/jaotteluille, voit luokitella muut vaarat käytettävissä olevien luotettavien tietojen
perusteella. Tässä osiossa voidaan määrittää myös muut vaarat (fysikaalis-kemialliset vaarat:
syttyvyys, räjähdysherkkyys).
Yhteishakemuksissa erilaiset luokitukset ja merkinnät voidaan ilmoittaa lisäämällä useita
luokitus- ja merkintätietueita, kunhan ne sisältävät vähintään liitteessä XI V mainitun
luokituksen ja merkinnät ja kunhan ne ovat yhdenmukaiset arviointiraporteissa olevien tietojen
kanssa.

7.6.

Osio 3 Valmistus, käyttö ja altistuminen

Osiot 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 ja 3.7 ovat valinnaiset.

7.6.1.

Osio 3.2 Arvioidut määrät (valinnainen)

Tässä valinnaisessa osiossa voidaan ilmoittaa arvioitu valmistus-/maahantuontimäärä tonneina
kalenterivuotta kohti tai monen vuoden keskiarvona. Voit ilmoittaa arvioidut käyttö- ja
vuosikohtaiset tonnimäärät myös huomautuskentässä Remarks. Jotta voit syöttää tietoja,
sinun on luotava ensin uusi tietue.
Jokaista käyttöä kohti, jota hakemus koskee ja jolle lupaa haetaan (”use applied for”),
ilmoitetun arvioidun määrän on oltava yhdenmukainen kyseisen käytön sisältävässä
altistumisskenaariossa (-skenaarioissa) ilmoitetun määrän (ilmoitettujen määrien) kanssa
kemikaaliturvallisuusraportissa dokumentoidun mukaisesti.
Julkiset tonnimäärätiedot sitä käyttöä kohti, jolle lupaa haetaan, suositellaan lisättävän käyttöä
koskevien laajojen tietojen lyhyeen esittelyyn osiossa 3.5 (ks. jäljempänä oleva luku 7.6.4).
Nämä tiedot julkaistaan kemikaaliviraston vaihtoehtoisia aineita koskevien julkisten
kuulemisten yhteydessä.
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(Valinnainen) Section 3.3 Sites

In this section you can specify the information on your substance manufacture and use sites.
To report the data you can create several records and each of them must have one of the
existing Legal entity sites linked to it by the chain button

.

Muut tämäntyyppiset käytöt, joita tapahtuu kussakin toimipaikassa, voidaan liittää painikkeella
Add (lisää), jolloin aiemmin luotuja käyttöjä voidaan valita ja liittää tiettyyn toimipaikkaan.
Lupahakemuksissa tällä osiolla voi olla merkitystä silloin, kun liitteen XIV mukaisen aineen
käyttöolosuhteet ovat toimipaikkakohtaiset ja/tai kun
i.

hakija perustelee IUCLID-osiossa 3.10, miksi liitteen XIV mukaisen aineen
päästöistä sellaisessa käytössä, jolle on myönnetty lupa IPPC-direktiivin
mukaisesti, aiheutuvia riskejä ei oteta huomioon

ii. hakija perustelee IUCLID-osiossa 3.10, miksi liitteen XIV mukaisen aineen
päästöistä sellaisissa pistelähteissä, joihin sovelletaan vesipuitedirektiivin
vaatimuksia, aiheutuvia riskejä ei oteta huomioon.

7.6.3.

Osio 3.4 Seoksia koskevat tiedot (valinnainen)

Tässä valinnaisessa osiossa voidaan tarvittaessa antaa tietoa seoksista, jotka sisältävät liitteen
XIV mukaista ainetta, jota käytetään lupahakemuksen kohteena oleviin käyttöihin. Tässä
osiossa annettavia tietoja ovat seoksen nimi ja tyyppi sekä aineen tyypillinen pitoisuusalue
seoksessa. Jotta voit syöttää tietoja, sinun on luotava ensin uusi tietue.

7.6.4.

Osio 3.5 Käyttöä ja altistumista koskevat tiedot

Tässä osiossa hakijat voivat antaa tietoa käytöistä, joille ne hakevat lupaa. Etenkin
monitasoisesti jäsennetyssä IUCLID-osiossa 3.5 hakijat voivat luokitella liitteen XIV mukaisen
aineen käyttötyyppejä käyttämällä vakiokuvaajia ja kirjoittamalla vapaata tekstiä. IUCLIDosiossa 3.5 luotujen tunnistettujen käyttöjen (”identified uses”) avulla luodaan myös linkit
käyttöihin, joille lupaa haetaan (”uses applied for”) (IUCLID-osio 3.10).
Ennen tämän IUCLID-osion täyttämistä kannattaa lukea kemikaaliviraston laatima julkaisu
Tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuusarviointia koskevat ohjeet - käyttökuvaus (R.12), joka
on osoitteessa http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment
sekä lisäohjeita käyttöjen kuvauksesta lupahakemusmenettelyn yhteydessä sisältävä asiakirja
How to develop the description of uses in the context of Authorisation , joka on osoitteessa
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application

7.6.4.1.

Tietoa käytöistä

Jokaisesta liitteen XIV mukaisen aineen käytöstä voidaan ilmoittaa tietueena eri alaosioissa,
jotka vastaavat elinkaaren eri vaiheita8: 3.5.2 Formulation or re-packing (sekoittaminen tai
jälleenpakkaus), 3.5.3 Uses at industrial sites (käytöt teollisuustoimipaikoissa), 3.5.4
Widespread uses by professional workers (laaja-alaiset ammattityöntekijöiden suorittamat
käytöt), 3.5.5 Consumer uses (kuluttajakäytöt) ja 3.5.6 Service life9 (käyttöikä).

Valmistusvaihe voidaan kuvata tässä, vaikka sitä ei pidetä käyttönä, jolle lupaa haetaan.
Jos esineen käyttöiän vaihetta (eli liitteen XIV mukaista ainetta sisältävän esineen käyttö) ei pidetä liitteen XIV mukaisen aineen käyttönä, se on
kuitenkin sisällytettävä altistumisskenaarioiden laatimiseen.
8
9
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Kunkin tietueen on oltava täydellinen ja myös yhdenmukainen käyttöön liittyvässä
altistumisskenaariossa olevien tietojen kanssa.
Uuden käytön luominen:
1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella sitä elinkaaren vaihetta, johon haluat lisätä uuden
käytön.
2. Valitse vaihtoehto New record (uusi tietue) ja anna sille sellainen nimi, josta tunnistat sen
helposti myöhemmin.
Ilmoita seuraavaksi käyttöäsi koskevat tiedot.
- Alaosioon 3.5.2 Formulation or re-packing luotavan tietueen osalta on täytettävä ainakin
seuraavat kentät: Use name (käytön nimi), Process Category (PROC) (prosessikategoria)
kohdassa Contributing activity / technique for workers (työntekijöihin vaikuttava
toimi/tekniikka), Technical function of the substance during formulation (aineen tekninen
tehtävä sekoittamisen aikana), Related assessment (käyttöön liittyvä arviointi) ja Remarks
(huomautukset).
- Alaosioon 3.5.3 Uses at industrial sites luotavan tietueen osalta on täytettävä ainakin
seuraavat kentät: Use name (käytön nimi), Process Category (PROC) (prosessikategoria)
kohdassa Contributing activity / technique for workers (työntekijöihin vaikuttava
toimi/tekniikka), Technical function of the substance during formulation (aineen tekninen
tehtävä sekoittamisen aikana), Related assessment (käyttöön liittyvä arviointi) ja Remarks
(huomautukset). Lisäksi olisi täytettävä kentät Environmental release category (ERC)
(ympäristöpäästöluokka) kohdassa Contributing activity / technique for the environment
(ympäristöön vaikuttava atoimi/tekniikka) ja Subsequent service life relevant for this use
(tämän käytön kannalta oleellinen käyttöikä), mutta jos näitä tietoja ei ole saatavilla, on
täytettävä kenttä Sector of end use (loppukäyttöala).
- Alaosioon 3.5.4 Widespread uses by professional workers (laaja-alaiset
ammattityöntekijöiden suorittamat käytöt) luotavan tietueen osalta on täytettävä ainakin
seuraavat kentät: Use name (käytön nimi), Process Category (PROC) (prosessikategoria)
kohdassa Contributing activity / technique for workers (työntekijöihin vaikuttava
toimi/tekniikka), Technical function of the substance during formulation (aineen tekninen
tehtävä sekoittamisen aikana), Related assessment (käyttöön liittyvä arviointi) ja Remarks
(huomautukset). Lisäksi olisi täytettävä kentät Environmental release category (ERC)
(ympäristöpäästöluokka) kohdassa Contributing activity / technique for the environment
(ympäristöön vaikuttava toimi/tekniikka) ja Subsequent service life relevant for this use
(tämän käytön kannalta oleellinen käyttöikä), mutta jos näitä tietoja ei ole saatavilla, on
täytettävä kenttä Sector of end use (loppukäyttöala).
- Alaosioon 3.5.5 Consumer uses luotavan tietueen osalta on täytettävä ainakin seuraavat
kentät: Use name (käytön nimi), Technical function of the substance during use (aineen
tekninen tehtävä käytön aikana), Related assessment (käyttöön liittyvä arviointi) ja Remarks
(huomautukset).
- Alaosioon 3.5.6 Service life (käyttöikä) luotavan tietueen osalta on täytettävä ainakin
seuraavat kentät: Service life name (käyttöiän nimi), Technical function of the substance
during use (aineen tekninen tehtävä käytön aikana), Related assessment (käyttöön liittyvä
arviointi) ja Remarks (huomautukset).
Kun täytät tätä IUCLID-osiota, kannattaa muistaa, että jos valitset joistakin IUCLID-osion 3.5
poimintaluetteloista vaihtoehdon other: (muu), viereinen vapaan tekstin kenttä on täytettävä.
Seuraavissa alaluvuissa tarkennetaan, millaista sisältöä kussakin tietueessa tulisi olla.
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7.6.4.2.

Versio 1.0

Käytön tunnisteet, kuvaajat ja tehtävä

Tunnistettuja käyttöjä on kuvattava seuraavilla tiedoilla:









numero
nimi
lyhyt kuvaus käyttöprosessista
aineen tonnimäärä
valitut käytönkuvaajat
valitut aineen tehtävät
tieto siitä, johtaako aineen käyttö sen sisällyttämiseen esineeseen ja onko mahdollista
liittää käyttö tiettyyn myöhempään käyttöikään
viittaus kyseisen käytön kannalta oleelliseen altistumisskenaarioon (oleellisiin
altistumisskenaarioihin).

Use number (käytön numero): On suositeltavaa, että hakija syöttää jokaiselle riville
yksilöllisen numeron.
Use name (käytön nimi): Tunnistetun käytön nimi määrittää kyseisessä käytössä
toteutettavaa tehtävää, ja sen on oltava yhdenmukainen (tai identtinen) altistumisskenaarion
otsikon kanssa kohdassa Remarks (huomautukset) kuvatun mukaisesti.
Further description of use (käytön lisäkuvaus): Hakijoita pyydetään ehdottamaan jokaiselle
käytölle, jolle lupaa haetaan, julkista laajaa kuvausta, jota kutsutaan jäljempänä ”lyhyeksi
esittelyksi”.
REACH-asetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaan kemikaaliviraston on laitettava laaja-alaiset
tiedot käytöistä, joille lupaa haetaan, näkyville verkkosivuilleen ja aloitettava julkinen
kuuleminen, jossa asianosaiset voivat antaa tietoa vaihtoehtoisista aineista tai teknologioista.
Tällaisten liitteen XIV mukaisen aineen käyttöjä koskevien laaja-alaisten tietojen on oltava
tarpeeksi asianmukaisia, jotta asianosaiset voivat toimittaa oleellista ja hyödyllistä tietoa
mahdollisista vaihtoehdoista.
Kentässä Further description of use (käytön lisäkuvaus) hakijat voivat ehdottaa julkista
kuvausta (”lyhyt esittely”) kullekin käytölle, jolle lupaa haetaan. ”Lyhyen esittelyn”, joka liittyy
julkiseen kuulemiseen, olisi hyvä sisältää seuraavat julkiset tiedot:
i.

Sen käytön nimi, jolle lupaa haetaan10

ii. Keskeiset tiedot olosuhteista ja rajoitteista, joissa ja joiden mukaan ainetta
käytetään ja joiden avulla haluttu toiminto saavutetaan (esimerkiksi
prosessiolosuhteet, lopputuotteen laatukriteerit jne.).
iii. Vuotuisen tonnimäärän keskiarvo
iv. Haettu tarkasteluaika
v. Luettelo kuvaajista (ERC-, PROC-, PC-, SU-, AC-koodit sekä toiminnon arvot
poimintaluettelosta)
Hakijan toimittaman i) lyhyttä esittelyä koskevan ehdotuksen ja ii) hakemuksen sisältämien
tietojen perusteella kemikaalivirasto laatii alustavan version lyhyestä esittelystä ja pyytää
hakijaa antamaan siitä kommentteja tiettyyn määräaikaan mennessä. Hakijoiden kommenttien
perusteella virasto laatii lopullisen lyhyen esittelyn laaja-alaisista käyttöjä koskevista tiedoista
ja lähettää sen hakijalle.
Kun kemikaalivirasto on saanut lupahakemuksesta perittävän maksun, se julkaisee
verkkosivuillaan julkista kuulemista varten seuraavat tiedot: lyhyen esittelyn lopullinen versio,
Nimi voi olla sama kuin osiossa 3.10 ilmoitettu ”käytön nimi”, jos sitä pidetään julkisena. Siinä tapauksessa nimeä ei tarvitse toistaa tässä
kentässä, vaan sen käytön nimeen, jolle lupaa haetaan, voidaan vain viitata.
10
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altistumisskenaarioiden julkinen versio (kemikaaliturvallisuusraportin osiot 9 ja 10), edustavia
riskinhallintatoimia ja toimintaolosuhteita koskeva yhteenvetotaulukko, vaihtoehtojen
analyysin julkinen versio, korvaussuunnitelman julkinen yhteenveto (jos tarpeen) sekä
sosioekonomisen analyysin julkinen versio.
Contributing activity / technique for the environment - Environmental release
category (ERC) (ympäristöön vaikuttava toimi/tekniikka – ympäristöpäästöluokka (ERC):
Tämän otsikon alle on lisättävä uusi toistuva kenttäryhmä. Lisäksi on valittava sellainen ERC kuvaaja, joka kuvaa käytön laaja-alaisia olosuhteita ympäristön näkökulmasta.
Contributing activity / technique for workers - Process category (PROC)
(työntekijöihin vaikuttava toimi/tekniikka – prosessikategoria (PROC): Kutakin käyttöön
liittyvää toimea/tekniikkaa varten on luotava uusi toistettava kenttäryhmä. Kuhunkin
toimeen/tekniikkaan liittyvä nimi ja prosessikategoriat on ilmoitettava. Vaihtoehtoisesti tämän
otsikon alle voi lisätä yhden toistuvan kenttäryhmän, ja lisäksi on valittava kaikki sellaiset
PROC-kuvaajat, jotka kuvaavat tiettyyn käyttöön liittyviä käyttötekniikoita tai
prosessityyppejä, jotka määritetään ammatillisesta näkökulmasta.
Kemikaaliturvallisuusraportissa työntekijöiden altistumista on aina arvioitava myötävaikuttavan
skenaarion perusteella.
Product category used (PC) (käytetty tuotekategoria): Kemiallisen tuotteen kategoria kuvaa
sitä, minkätyyppiset kemialliset tuotteet (= aineet sellaisenaan tai seoksessa) lopulta sisältävät
ainetta, kun sitä toimitetaan loppukäyttöjä varten.
Sector of end use (SU) (loppukäyttöala): Tämä osoittaa, millä talouden toimialalla ainetta
käytetään. Tähän kuuluvat aineiden sekoittaminen tai jälleenpakkaus sekoittajan tasolla sekä
teollisuus-, ammatti- ja kuluttajaloppukäyttö.
Technical function of the substance during use (aineen tekninen tehtävä käytössä):
Käyttökuvaajien lisäksi hakijoiden on ilmoitettava liitteen XIV mukaisen aineen tehtävä(t)
jokaisessa käytössä poimintaluettelon Technical function of substance during use avulla. Jos
liitteen XIV mukaisen aineen tehtävää ei ole poimintaluettelossa, valitse vaihtoehto Other
(muu) ja kirjoita tarvittavat tiedot viereiseen tekstikenttään.
Substance supplied to that use in the form of (aine toimitetaan tähän käyttöön
seuraavassa muodossa): Valitse oikea vaihtoehto painamalla toista tai kumpaakin
valintaruutua, jo(i)ssa määritetään, että ainetta toimitetaan as such (sellaisenaan) tai in a
mixture (seoksessa) kyseiseen käyttöön.
Tonnage of this substance for this use (tonnes/year) (tämän aineen tonnimäärä tähän
käyttöön (tonnia/vuosi)): Ilmoita tässä kohdassa nämä tiedot, joiden tulee olla yhdenmukaisia
aineeseen liittyvässä altistumisskenaariossa ja lyhyttä esittelyä koskevassa ehdotuksessa
annettujen tietojen kanssa.
Käyttökuvaajajärjestelmä perustuu viiteen erilliseen kuvaajaluetteloon. Ne muodostavat
yhdessä lyhyen käyttökuvauksen, jota voidaan käyttää myös altistumisskenaarion otsikkona.
Related assessment and Remarks (aineeseen liittyvä arviointi ja huomautukset): Näiden
pakollisten kenttien avulla hakija voi luoda linkkejä käyttöjen, joille lupaa haetaan, ja
altistumisskenaarioiden välille. Remarks (huomautukset) -kenttään on tärkeää merkitä viittaus
asianmukaisen käytön altistumisskenaarion numeroon ja nimeen (lyhyt otsikko), jotka löytyvät
hakijan toimittamasta kemikaaliturvallisuusraportista. Altistumisskenaarion nimen (lyhyt
otsikko) on oltava yhdenmukainen (tai identtinen) käytön nimen kanssa.
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Kuva 6:

Versio 1.0

Viittauksen merkitseminen sen käytön altistumisskenaarioon, jota varten
lupaa haetaan

Jokaisesta IUCLID-osioon 3.5 merkitystä käytöstä, jota varten lupaa haetaan (ts. joka on
lueteltu myös IUCLID-osiossa 3.10), on tehtävä viite altistumisskenaarioon Remarks-kentässä
(ks. Kuva 6). Tämän viitteen avulla kemikaalivirasto pystyy löytämään sen
altistumisskenaarion, johon tämä käyttö sisältyy kemikaaliturvallisuusraportissa ja
altistumisskenaarion julkisessa versiossa (jos se on toimitettu).
Välilehdet Contributing scenarios for the environment (related to workers activities),
Contributing scenario for the workers ja Use takes place under rigorously contained conditions
ovat valinnaisia, eikä niitä siis tarvitse täyttää. Näiden tietojen oletetaan sisältyvän
kemikaaliturvallisuusraporttiin (osio 13).

7.6.5.

Osio 3.6 Ei-suositeltava käyttö (valinnainen)

Tässä valinnaisessa osiossa hakija voi antaa tietoa käytöistä, joita ei suositella REACHasetuksessa täsmennetyn mukaisesti (liitteessä VI oleva osio 3.7).
IUCLID-osion 3.6 hierarkkinen rakenne on samanlainen kuin osiossa 3.5 (Use and exposure
information (käyttöä ja altistumista koskevat tiedot)). Lisäksi tässä osiossa käytettävä
vakiokuvaajajärjestelmä on täsmälleen sama kuin se, jota on jo kuvattu käyttöjen yksilöimistä
koskevassa IUCLID-osiossa 3.5. Kun annat tämän osion tietoja, viittaa kaikkiin tämän oppaan
luvuissa 7.6.4.1 ja 7.6.4.2 kuvattuihin indikaatioihin.
Ellei ei-suositeltavaa käyttöä ole yksilöity, älä kirjoita mitään tietoja osioon 3.6 Uses advised
against.
Jos olet yksilöinyt käyttöjä, joita ei suositella (esimerkiksi käytöt, joihin jo sovelletaan
rajoitusta REACH-asetuksen liitteen XVII mukaisesti), voit lisätä tietueen jokaisesta eisuositeltavasta käytöstä ja lisätä tarvittavat tiedot. On suositeltavaa täyttää vähintään käytön
nimeä koskeva kenttäUse name.

7.6.6.

Osio 3.7 Kootuista lähteistä peräisin olevat tiedot
ympäristöarvioinnista (valinnainen)

Tämä osio on valinnainen, joten sitä ei ole pakko täyttää. Nämä tiedot voidaan sisällyttää
myös kemikaaliturvallisuusraporttiin (osio 13).
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Osio 3.10 Käyttöjä koskeva lupahakemus

Tämän osion tulisi sisältää käyttöä koskevaan lupahakemukseen liittyviä tietoja.
Tässä osiossa hakija voi hakea lupaa useille käytöille. Jotta voit syöttää tarvittavat tiedot,
sinun täytyy luoda uusi tietue (New record) jokaiselle käytölle, jolle haet lupaa.
Jokaisen tietueen on sisällettävä seuraavat arviointiraportit:
i.

vaihtoehtojen analyysi

ii. korvaussuunnitelma (tarvittaessa)
iii. sosioekonominen analyysi (tarvittaessa – suositellaan sisällytettäväksi myös
riittävän hallinnan reittiä koskeviin hakemuksiin)
iv. perustelut sille, miksi tiettyjä riskejä ei oteta huomioon (tarvittaessa).
Vaihtoehtojen analyysin ja sosioekonominen analyysin voi toimittaa myös yhdessä asiakirjassa
kahden erillisen asiakirjan sijasta.
Jos olet laatinut yleisiä arviointiraportteja, jotka kattavat kaikki käytöt, joille lupaa haetaan,
kemikaalivirasto suosittelee, että liität ne vain ensimmäiseen tietueeseen (esimerkiksi käyttö
nro 1). Seuraavissa tietueissa (käyttö nro 2, käyttö nro 3) voit sen jälkeen vain viitata
ensimmäiseen päätietueeseen liitettyjen asiakirjojen asianmukaisiin osiin (lukuihi n, sivuihin
jne.).
Seuraavissa alaluvuissa tarkennetaan, millaista sisältöä kussakin tietueessa tulisi olla.

7.6.7.1.

Lupahakemus (yhtä käyttöä varten: käyttö nro 1)

Kirjoita kenttään Use concerned by the request (käyttö, jota hakemus koskee) sen käytön nimi
ja numero, jolle lupaa haetaan.
Jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä käyttöä, erottele käytöt numerojärjestyksessä alkaen
numerosta 1. Jos kyse on yhteishakemuksesta, on tärkeää, että kentässä Use concerned by
the request annettu numero vastaa tälle käytölle verkkohakemuslomakkeessa annettua
numeroa.
Linkitä ”use applied for” (käyttö, jolle lupaa haetaan) kohtaan ”identified use” (tunnistettu
käyttö), joka on jo kuvattu IUCLID-osiossa 3.5, painamalla painiketta
. Tämä tuo käyttöön
etenkin pakollisen linkin (mieluiten yksi yhteen) lupahakemuksen kohteena olevan käytön ja
käytettävissä olevan kemikaaliturvallisuusraportin välille (viittaus altistumisskenaarioon
annetaan osiossa 3.5).
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Kuva 7:

Versio 1.0

Lupahakemuksen kohteena olevan käytön kuvaus ja linkki IUCLIDosioon 3.5

Kemikaalivirasto pitää IUCLID-osion 3.10 kentässä Use concerned by the request olevaa
tekstiä lupahakemuksen kohteena olevan käytön nimenä (ja numerona) eli käyttönä, jota
hakemus koskee ja jolle lupaa haetaan.
Jotta IUCLID-osion 3.10 ja osiossa 3.5 linkitetty tunnistettu käyttö olisivat yhtenäiset, on myös
suositeltavaa, että näiden osioiden käyttönumerot ja -nimet vastaisivat toisiaan, mutta se ei
ole pakollista. Osiossa 3.10 oleva nimi on kuitenkin ensisijainen osiossa 3.5 olevaan nimeen
nähden.

7.6.7.2.

Vaihtoehtojen analyysi

Vaihtoehtojen analyysi on sisällytettävä lupahakemusaineistoon.
Vaihtoehtojen analyysi on annettava kemikaaliviraston verkkosivuilla ilmoitetun
tiedostomuodon mukaisesti (>). Lupahakemuksen laadintaohjeet ovat osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
On myös mahdollista laatia yhdistetty vaihtoehtojen analyysi ja sosioekonominen analyysi ja
esittää ne yhdessä asiakirjassa. Jos teet niin, käytä kemikaaliviraston verkkosivuilla ilmoitettua
tiedostomuotoa ja liitä asiakirja kenttään Analysis of the alternatives (vaihtoehtojen analyysi).
Jos vaihtoehtojen analyysi sisältää luottamuksellista tietoa, nämä analyysit on esitettävä
kahdessa erillisessä asiakirjassa.


Document (asiakirja) -kenttä: Lisää vaihtoehtojen analyysidokumentaation julkinen versio
aineistoon painamalla painiketta

. Määritä lisättävän tiedoston tiedostopolku ja nimi ja
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lisää tiedosto painamalla painiketta OK. Tämä on se versio, jonka kemikaalivirasto julkaisee
vaihtoehtoja koskevan julkisen kuulemisen aikana.


Document (confidential) (luottamuksellinen asiakirja) -kenttä: Lisää tähän kenttään salassa
pidettävä versio, jos tarpeen.



Remarks (huomautukset) -kenttä: Kirjoita tähän kohtaan mahdolliset lisähuomautukset.

7.6.7.3.

Sosioekonominen analyysi

Tarvittaessa hakemukseen voi lisätä sosioekonomisen analyysin, joka on tehty
kemikaaliviraston verkkosivuilla ilmoitetun tiedostomuodon mukaisesti (>). Lupahakemukseen
sisältyvän sosioekonomisen analyysin laadintaohjeet ovat osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
On myös mahdollista laatia yhdistetty vaihtoehtojen analyysi ja sosioekonominen analyysi ja
esittää ne yhdessä asiakirjassa. Jos teet niin, käytä kemikaaliviraston verkkosivuilla ilmoitettua
tiedostomuotoa ja liitä asiakirja kenttään ”analysis of the alternatives”.


Document (asiakirja) -kenttä: Lisää sosioekonomisen analyysidokumentaation julkinen
versio aineistoon painamalla painiketta
. Määritä lisättävän tiedoston tiedostopolku ja
nimi ja lisää tiedosto painamalla painiketta OK. Tämä on se versio, jonka kemikaalivirasto
julkaisee vaihtoehtoja koskevan julkisen kuulemisen aikana.



Document (confidential) (luottamuksellinen asiakirja) -kenttä: Lisää tähän kenttään salassa
pidettävä versio, jos tarpeen.



Remarks (huomautukset) -kenttä: Kirjoita tähän kohtaan mahdolliset lisähuomautukset.

7.6.7.4.

Korvaussuunnitelma

Hakemukseen voi tarvittaessa liittää korvaussuunnitelman kemikaaliviraston verkkosivuilla
ilmoitetun tiedostomuodon mukaisesti (>). Lupahakemuksen laadintaohjeet ovat osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.


Document (asiakirja) -kenttä: Lisää korvaussuunnitelman julkinen versio aineistoon
painamalla painiketta
. Määritä lisättävän tiedoston tiedostopolku ja nimi ja lisää
tiedosto painamalla painiketta OK. Tämä on se versio, jonka kemikaalivirasto julkaisee
vaihtoehtoja koskevan julkisen kuulemisen aikana.



Document (confidential) (luottamuksellinen asiakirja) -kenttä: Lisää tähän kenttään salassa
pidettävä versio, jos tarpeen.



Remarks (huomautukset) -kenttä: Kirjoita tähän kohtaan mahdolliset lisähuomautukset.

7.6.7.5.


Perustelut sille, ettei ihmisten terveyteen ja ympäristöön
kohdistuvia riskejä oteta huomioon

Remarks (huomautukset) -kenttä: Kirjoita kenttään perustelut sille, miksi joko aineen
päästöistä tai aineen vapautumisesta ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia
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riskejä ei oteta huomioon 62 artiklan 5 kohdan b alakohdan i ja ii luetelmakohtien
mukaisesti, tai


Document (asiakirja) -kenttä: Lisää sosioekonomisen analyysidokumentaation julkinen
versio aineistoon painamalla painiketta
. Määritä lisättävän tiedoston tiedostopolku ja
nimi ja lisää tiedosto painamalla painiketta OK. Tämä on se versio, jonka kemikaalivirasto
julkaisee vaihtoehtoja koskevan julkisen kuulemisen aikana.

7.6.7.6.

Viittaus muihin hakemuksiin tai aiemmin myönnettyihin lupiin
(myöhempien hakemusten yhteydessä)

Lupahakemuksessa voidaan viitata saman aineen (samojen aineiden) ja käytön (käyttöjen)
aiempiin lupahakemuksiin. REACH-asetuksessa tästä käytetään nimitystä ”myöhempi
hakemus”. Seuraavat kaksi tilannetta ovat mahdollisia:
i.

Jos olet saanut luvan aiemmalta hakijalta, joka on hakenut lupaa samalle aineelle
ja käytölle (käytöille), voit viitata aiemman hakemuksen asianmukaisiin osiin, kun
hakemuksen käsittely on vielä kesken.

ii. Jos olet saanut luvan aiemmin myönnetyn luvan haltijalta, joka on hakenut lupaa
samalle aineelle ja käytölle (käytöille), voit viitata aiemmin toimitetun
hakemuksen asianmukaisiin osiin.
Lisätietoja on lupahakemuksen laadintaohjeissa, jotka ovat osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
Avaa toistuva kenttäryhmä painamalla painiketta
. Tyhjä kenttäryhmä on nyt valmis
täytettäväksi. Kirjoita viittaus aiempiin lupiin tai muihin hakemuksiin, jos sinulla on kirjallinen
lupa tehdä niin. Jos viittauksia täytyy tehdä useampi kuin yksi, lisää jokaiselle viittaukselle uusi
kenttäryhmä.


Written permission (kirjallinen lupa) -valintaruutu: Valitse valintaruutu ja liitä aineistoon
kopio asianmukaisista asiakirjoista painamalla painiketta



.

Remarks (huomautukset) -kenttä: Kirjoita kenttään mahdolliset lisähuomautukset
aiemmasta luvasta. Huomaa, että myöhempien hakemusten yhteydessä muiden
hakemusten tai myönnettyjen lupien viitenumerot (toimitusnumerot ja/tai lupanumerot) on
ilmoitettava IUCLID-osiossa 1.3 tai aineiston ylätunnisteessa (ks. tämän oppaan luku
7.4.3).

Hakijoita suositellaan painokkaasti esittämään selvät perustelut aiempaan hakemukseen
viittaamiselle ja osoittamaan, mikä merkitys ja tehtävä aiemmalla hakemuksella on niiden
oman hakemuksen kannalta.
Muiden hakemusten eri osiin viitattaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttöjen
yksilöintiin (eli numerointiin ja kuvaukseen). Esimerkiksi myöhemmän hakijan käyttö nro 1 voi
poiketa ensimmäisen hakijan käytöstä nro 1. Sama koskee viittauksia aiemman hakijan
kemikaaliturvallisuusraportissa esittämiin altistumisskenaarioihin Katso myös tämän oppaan
luku 9.2 Erikoistapaukset.

7.6.7.7.

Lisäkäyttöjä (Use#n) koskeva lupahakemus

Kun käytön nro 1 ensimmäinen tietue on täytetty, täytä käytön nro 2 toinen tietue samalla
tavalla ja jatka niin myös mahdollisten lisäkäyttöjen osalta.
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Jos arviointiraporttisi (vaihtoehtojen analyysi, sosioekonominen analyysi tai
korvaussuunnitelma) koskevat nimenomaan kenttäryhmässä kuvattua käyttöä, voit liittää ne
käytön nro 1 ensimmäiseen tietueeseen edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Jos arviointiraportti kuitenkin kattaa useita käyttöjä, älä kopioi samaa asiakirjaa seuraaviin
kenttäryhmiin vaan viittaa sen sijaan ensimmäiseen tietueeseen jo liitettyjen raporttien
tiettyihin osiin.
Huomaa, että uusi tietue täytyy luoda jokaiselle lupahakemuksen kohteena olevalle käytölle.
Useita aineita koskevat hakemukset: Useita aineita koskevien hakemusten yhteydessä
osioon 3.10 voi merkitä, mitkä käytöt koskevat mitäkin hakemukseen sisältyvää ainetta.
Esimerkiksi jos käyttö liittyy kaikkiin aineisiin, se on lueteltava kaikkien tähän ryhmään
kuuluvien ainetiedostojen osiossa 3.10. Sen sijaan jos käyttö liittyy vain yhteen (tai
muutamaan) aineeseen, se on lueteltava vain kyseisen ainetiedoston (kyseisten
ainetiedostojen) osiossa 3.10. Katso myös tämän oppaan luku 7.2.
Yhteishakemukset: Luo jokaiselle eri käytölle, jolle lupaa haetaan, uusi toistuva
pääkenttäryhmä. Hakijakohtaiset (ja tarvittaessa ainekohtaiset) käyttötiedot on ilmoitettava
verkossa verkkolomakkeella (ks. tämän oppaan luku 8), ja luotu PDF-tiedosto
(yhteishakemuksen hakemuslomake) on liitettävä IUCLID-aineiston osioon 13.

7.6.7.8.

Käyttöjen lyhyt esittely

Hakijoita pyydetään ehdottamaan jokaiselle käytölle, jolle lupaa haetaan, julkista laajaa
kuvausta, jota kutsutaan jäljempänä ”lyhyeksi esittelyksi”. Lyhyt esittely on annettava IUCLIDosiossa 3.5 (ks. tämän oppaan luku 7.6.4.2).

7.7.

Osiot 4–7 Ominaisuudet (valinnaisia)

Vaikka IUCLID-osioihin 4–7 liittyvät tiedot eivät ole lupahakemuksessa pakollisia, hakijat
voivat halutessaan liittää ne aineistoonsa joko liitteen XIV mukaisen aineen nykyisen
rekisteröintiainetiedoston kopiona tai tiettyjen tietojen kokoelmana (ks. tämän oppaan luku
7.1).
Lisää ohjeita ainetiedoston laatimisesta ja IUCLID-osioiden 4–7 täyttämisestä on rekisteröintija PPORD-aineistojen laatimista koskevissa ohjeissa How to prepare registration and PPORD
dossiers.

7.8.

Osio 8 Analyysimenetelmät (valinnainen)

IUCLID-osiossa 8 voidaan ilmoittaa yhteenveto analyysimenetelmistä, joita tietyn aineen
määrittämisessä on käytetty eri matriiseissa. Asianmukaisen lainsäädännön vaatimusten
mukaisesti seuraavien matriisien menetelmät voi olla tarpeen ilmoittaa: maaperä, sedimentti,
suspendoituneet hiukkaset, ilma, vesi (myös juomavesi), eläinten ja ihmisten ruumiinnesteet
ja kudokset, kasvit, kasvituotteet, elintarvikkeet ja rehut, sekoitettu tuote, muu.
Lisää ohjeita IUCLID-osion 8 täyttämisestä on How to prepare registration and PPORD dossiers
-oppaassa.

7.9.

Osio 11 Turvallista käyttöä koskevat ohjeet (valinnainen)

Tässä valinnaisessa IUCLID-osiossa hakijat voivat antaa ohjeita turvallisesta käytöstä
täyttämällä seuraavat kentät:
i.

First aid measures (ensiaputoimenpiteet)
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ii. Fire-fighting measures (palontorjuntatoimenpiteet)
iii. Accidental release measures (toimenpiteet onnettomuuspäästöissä)
iv. Handling and storage (käsittely ja varastointi)
v. Transport information (kuljetustiedot)
vi. Exposure controls / personal protection (altistumisen ehkäiseminen ja
henkilönsuojaimet)
vii. Stability and reactivity (stabiilisuus ja reaktiivisuus)
viii.Disposal consideration (jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat).
Lisää ohjeita IUCLID-osion 11 täyttämisestä on How to prepare registration and PPORD
dossiers -oppaassa.

7.10.

Osio 12 Kirjallisuushaku (valinnainen)

Tässä valinnaisessa IUCLID-osiossa voidaan ilmoittaa mahdollisesti tehdyt kirjallisuushaut.
Kirjoita kirjallisuushaun päivämäärä kenttään Date (vain muoto vvvv-KK-pp on sallittu, esim.
2011-03-20).
Kuvaa kentässä Remarks tietokantoja, joista haku on tehty, ja pääasiallista hakuprofiilia. Kerro
tärkeimmät hakutulokset; ilmoita esimerkiksi, mille ominaisuuksille ei löytynyt tietoja.
Kirjallisuushakuprofiilin sisältävän asiakirjan voi myös liittää välilehdelle Attachments (liitteet)
kohdassa Information Panel (tietopaneeli), joka sijaitsee IUCLID-näytön alaosassa (napsauta
vasenta paneelia hiiren oikealla painikkeella ja paina sitten painiketta
).

7.11.

Osio 13 Arviointiraportit

IUCLID-osioon 13 voidaan liittää erilaisia arviointiraportteja, jotka sisältävät sellaisia tietoja,
joita ei dokumentoida IUCLIDin muissa osioissa.

Kaikkien hakemusten on sisällettävä vähintään kaksi tietuetta IUCLID-osiossa 13: toisen on
sisällettävä kemikaaliturvallisuusraportti ja toisen yhteenveto riskinhallintatoimista ja
toimintaolosuhteista. Yhteishakemuksissa on oltava myös verkkolomakkeesta luotu
hakemuslomake (ks. luku 8).
Vaihtoehtoja koskevan julkisen kuulemisen aikana kemikaalivirasto julkaisee
altistumisskenaariot, jotka sisältävät lupahakemuksesi kohteena olevat käytöt
kemikaaliturvallisuusraportissa (luvut 9 ja 10) dokumentoidun mukaisesti sekä yhteenvedon
edustavista riskinhallintatoimista ja toimintaolosuhteista. Jos katsot, että nämä tiedot ovat
salassa pidettäviä, liitä tähän osioon kemikaaliturvallisuusraportin lisäksi julkiset versiot niistä
altistumisskenaarioista, jotka kattavat lupahakemuksesi kohteena olevat käytöt (esimerkiksi
ne, jotka on liitetty sähköiseen käyttöturvallisuustiedotteeseen), ja yhteenveto edustavista
riskinhallintatoimista ja toimintaolosuhteista mieluiten sellaisina tekstiasiakirjoina, joita voi
muokata.

7.11.1.

Kemikaaliturvallisuusraportti

IUCLID-osiossa 13 on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportti.
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Jos kemikaaliturvallisuusraportti sisältää salassa pidettäviä tietoja tai jos sen tiedostomuoto on
suojattu, sinun täytyy laatia kaksi versiota kahteen eri tietueeseen osiossa 13:
i.

täydellinen/salassa pidettävä versio, joka sisältää kaikki
kemikaaliturvallisuusraportin oleelliset osiot

ii. julkinen versio, joka sisältää vain osan A kohdat 2 ja 3 (ts. vakuutukset siitä, että
riskinhallintatoimia toteutetaan ja että niistä on tiedotettu) ja osan B kohdat 9 ja
10 (altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta).
Suositellaan, että kemikaaliturvallisuusraportin osan A kohta 1 toimitetaan erillisenä
asiakirjana (ks. luku 7.11.2 jäljempänä).
Liitä kemikaaliturvallisuusraportti (-raportit) IUCLID-osioon 13 seuraavassa kuvatulla tavalla.
1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella osion 13 kenttää Assessment Reports
(arviointiraportit), joka on sisällysluettelossa ja valitse vaihtoehto ,New record (uusi
tietue).
2. Paina kentässä Document / report (asiakirja/raportti) painiketta
mieluiten sellainen, jonka tekstiä voi muokata.

. Liitä asiakirja,

3. Valitse kohdassa Type of report (raportin tyyppi) vaihtoehto REACH Chemical safety report
(CSR) (REACH-asetuksen mukainen kemikaaliturvallisuusraportti).
4. Vaihtoehtoisesti hakemuksessa voidaan viitata kemikaaliturvallisuusraporttiin, joka on jo
toimitettu osana rekisteröintiaineistoa. Tässä tapauksessa IUCLID-osio 13 on täytettävä
edellä kuvatun mukaisesti, mutta kemikaaliturvallisuusraportin kenttään Document
liittämisen sijasta viittaus rekisteröintiaineistoon on annettava kentässä Further information
on the attached file (lisätietoja liitetiedostosta). Huomaa myös, että kun viittaat
rekisteröintiaineistoon sisältyvään kemikaaliturvallisuusraporttiin, vastaava
rekisteröintinumero on ilmoitettava IUCLID-osiossa 1.3 (ks. luku 7.4.3).
5. Jos kemikaaliturvallisuusraporttia ei liitetä tähän kohtaan, IUCLID-osiossa 1.3 ilmoitetun
rekisteröintinumeron on kuuluttava toimittavalle hakijalle tai jollekin ryhmän muista
hakijoista. Muussa tapauksessa IUCLID-osioon 13 on liitettävä kemikaaliturvallisuusraportin
omistajalta saatu voimassa oleva lupa.
6. Hakijat voivat halutessaan toimittaa täsmennetyn version kemikaaliturvallisuusraportista,
joka on toimitettu REACH-rekisteröintiaineiston mukana. Ne voivat joko päivittää
kemikaaliturvallisuusraportin rekisteröintiaineistossaan ja viitata siihen
lupahakemusaineistossaan tai liittää täsmennetyn version lupahakemusaineistoon.
Jälkimmäisessä tapauksessa hakijoiden kannattaa varmistaa näiden kahden version välinen
yhdenmukaisuus.
Jos sinun on toimitettava jokin muu versio kemikaaliturvallisuusraportista (julkinen/salassa
pidettävä), toista edellä kuvatut vaiheet.

7.11.2.

Yhteenveto riskinhallintatoimista ja toimintaolosuhteista

IUCLID-osioon 13 on liitettävä yhteenveto riskinhallintatoimista ja toimintaolosuhteista.
Ytimekäs yhteenveto edustavista riskinhallintatoimista ja toimintaolosuhteista on annettava
kemikaaliviraston verkkosivuilla ilmoitetun tiedostomuodon mukaisesti
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), ja se korvaa
kemikaaliturvallisuusraportin osan A kohdan 1.
Liitä tämä asiakirja osion 13 uuteen tietueeseen noudattamalla luvussa 7.11.1 kuvattuja
vaiheita. Valitse kohdassa Type of report (raportin tyyppi) tällä kertaa vaihtoehto REACH
application for authorisation: summary of representative RMMs and OCs (REACH-asetuksen
mukainen lupahakemus: yhteenveto edustavista riskinhallintatoimista ja toimintaolosuhteista).
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Yhteishakemuksen hakemuslomake

Yhteishakemusten hakemuslomake on liitettävä IUCLID-osioon 13. Hakemuslomake luodaan
verkkolomakkeesta 1 (ks. tarkemmat tiedot tämän oppaan luvusta 8).

7.11.4.

Muu tukeva dokumentaatio

Kaikki muut oleellista tietoa sisältävät raportit, joita ei voida dokumentoida IUCLIDin muissa
osioissa, on sisällytettävä uusiin tietueisiin osiossa 13. Tällaisia raportteja voivat olla
esimerkiksi erilaiset mallintamisraportit, laskentataulukot tai yhteenvedot tehdyistä
muutoksista (jälkimmäisillä voi olla merkitystä, kun kemikaaliviraston komiteat pyytävät
päivittämään tietoja hakemuksen yhtenäistämiseksi (ks. luku 13.1).

8. Yhteishakemuksen hakemuslomake
Jos toimitat yksittäisen hakemuksen, ohita tämä vaihe ja siirry lukuun 9.

8.1.

Hakemuslomakkeen luominen

Jos et ole yhteishakemuksen toimittava hakija, ohita tämä vaihe ja siirry lukuun 8.2.
Jotta voit luoda hakemuslomakkeen, joka yhteishakemuksissa on liitettävä IUCLID-osioon 13
(ks. luku 7.11), siirry verkkosivulle Miten lupaa haetaan (osoitteessa
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), paina otsikkoa Submit your
application (toimita hakemuksesi) ja paina verkkolomakkeen 1 linkkiä (Generate your
application form) (verkkolomake 1:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_Create.aspx).
Tämän lomakkeen luonti on yhteishakemuksen toimittavan hakijan tehtävä.
Täytä verkkolomake 1 (Kuva 8 ja Kuva 9) toimimalla seuraavasti:
1. Ilmoita lupahakemukseesi sisältyvien aineiden lukumäärä.
REACH-asetuksen 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti hakemuksia voidaan jättää
yhdestä tai useammasta aineesta, jotka vastaavat REACH-asetuksen liitteessä XI
olevan 1.5 osan mukaista aineryhmän määritelmää. Jos hakemukseen sisältyy useita
aineita, aineiden ryhmittelyn perustelu on ilmoitettava IUCLID-hakemustiedoston
Category Rationale (kategorian perustelut) -kentässä.
2. Paina aineiden kokonaismäärän alta pudotusvalikkoa (-valikkoja) ja valitse liitteen XIV
nimikkeistä ne aineet, jotka haluat sisällyttää hakemukseesi. Muista, että valitun aineen
(valittujen aineiden) on oltava yhdenmukaisia IUCLID-aineistossa olevien ainetietojen
kanssa.
3. Ilmoita myös hakemukseen sisältyvien käyttöjen määrä.
4. Merkitse jokaisen lupahakemuksen kohteena olevan käytön nimi käyttöjen kokonaismäärän
viereiseen vapaan tekstin kenttään.
Käyttöjen numeroinnin ja nimien on oltava samat kuin IUCLID-aineiston osion 3.10
kentässä Use concerned by the request (käytöt, joita hakemus koskee).
5. Ilmoita, mitkä käytöt (elleivät niistä kaikki) koskevat mitäkin hakemuksen ainetta,
valitsemalla asianmukaiset käytön ja aineen yhdistelmät. Huomaa, että jokainen
lomakkeessa lueteltu aine ja käyttö on valittava vähintään yhteen aineen ja käytön
yhdistelmään.
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6. Ilmoita hakijoiden määrä valitsemalla pudotusvalikosta oikea arvo (Kuva 9).

Kuva 8:

Verkkolomake 1 – hakemuslomakkeen luonti

7. Toimittavasta hakijasta ja muista hakijoista on merkittävä seuraavat tiedot kohtaan
”Applicant(s)” (hakija(t)):
i.

oikeushenkilön nimi ja UUID-tunnus REACH-IT:ssä määritetyn mukaisesti

ii. rooli(t) toimitusketjussa
iii. käyttö (käytöt) ja aine (aineet), joille lupaa haetaan (käyttötiedot). Toimittavan
hakijan on kerättävä nämä tiedot kaikilta muilta hakijoilta. Huomaa, että jokainen
lomakkeessa lueteltu aine ja käyttö on valittava vähintään yhteen aineen ja
käytön yhdistelmään vähintään yhden hakijan tiedoissa.
Verkkolomakkeessa ilmoitettujen oikeushenkilön UUID-tunnuksen ja oikeushenkilön
nimen on vastattava täysin pyynnön esittäjän REACH-IT-tilin tietoja. Yrityksen nimi
ja UUID-tunnus näkyvät REACH-IT-tilillä Company information -osiossa. Jos kyse on
yhteishakemuksesta, muiden hakijoiden on annettava nämä tiedot toimittavalle
hakijalle ja varmistettava, että tiedot ovat samat kuin niiden tiedot REACH-IT:ssä.
8. Anna voimassa oleva sähköpostiosoite. Yhteishakemuksissa pitää antaa toimittavan hakijan
sähköpostiosoite. Verkkolomakkeessa ilmoitettua sähköpostiosoitetta käytetään
hakemuksen toimittamiseen liittyvien tärkeiden tietojen (kuten PDF-muodossa olevan
hakemuslomakkeen ja toimituskoodin tai -tunnuksen) ilmoittamiseen.
9. Valitse haluttu vaihtoehto (joko sähköpostitse tai lataamalla) hakemuslomakkeen PDFversion vastaanottamiseen; tämä versio on siis liitettävä IUCLID-sovelluksen
ainetiedostoon.
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Versio 1.0

Hakijoiden tiedot (verkkolomake 1)

10. Ennen lomakkeen luomista toimittavan hakijan on kirjoitettava käyttäjän tunnisteruudussa
(CAPTCHA) näkyvä teksti kenttään, joka on Create Application (luo hakemus) -painikkeen
yläpuolella.
11. Paina Create application form -painiketta.
12. Hakemuslomakkeen luonnin aikana annetut tiedot sisällytetään PDF-tiedostoon (jäljempänä
”hakemuslomake”), joka luodaan automaattisesti, kun verkkolomake lähetetään.
13. Jos valitsit vaihtoehdon receipt via email (lähetys sähköpostitse), järjestelmä lähettää
sinulle automaattisesti sähköpostiviestin. Jos valitsit edellä vaihtoehdon download (lataa),
esiin tulee uusi ikkuna, josta voit ladata luodut tiedostot.
14. Jos valitsit download-vaihtoehdon, muista tallentaa kaksi verkkolomakkeen luomaa
tiedostoa ja säilyttää ne. Tiedostot tallennetaan lataamalla ne ikkunasta, joka tulee esiin,
kun olet painanut painiketta Create application form.
15. Toimittava hakija saa sähköpostiviestin (tai häntä pyydetään lataamaan tiedostot), joka
sisältää hakemuslomakkeen ja muita ohjeita. Kemikaalivirasto tekee muutamia alustavia
tarkastuksia, joilla se varmistaa verkkolomakkeella 1 annettujen tietojen
johdonmukaisuuden. Jos tarkastuksissa havaitaan epäjohdonmukaisuuksia, hakija saa siitä
ilmoituksen verkkolomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos kaikki
luodussa hakemuslomakkeessa olevat tiedot ovat oikein, hakija saa tähän
yhteishakemukseen liittyvän tunnuksen verkkolomakkeessa ilmoittamaansa
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sähköpostiosoitteeseen. Kun toimittava hakija on varmistanut, että kaikki
hakemuslomakkeessa olevat tiedot ovat oikein, hänen on toimitettava hakemuslomake ja
tunnus muille hakijoille. Siirry seuraavaksi lukuun 8.2: Yhteishakemukseen osallistumisen
vahvistaminen. Jos hakemuslomakkeessa on virheellisiä tietoja, toimittavan hakijan on
luotava uusi hakemuslomake.
Huomaa, että hakemuslomakkeen luominen ei tarkoita sitä, että lupahakemus olisi
toimitettu.
16. Kuten seuraavassa luvussa (8.2) on selostettu, muiden hakijoiden on vahvistettava, että ne
osallistuvat yhteishakemukseen, lataamalla kopio hakemuslomakkeesta ja muista tiedoista.
Sen jälkeen hakemuslomake on liitettävä IUCLID-osioon 13 (ks. luku 7.11). Lopuksi
lupahakemuksen IUCLID-aineisto on toimitettava kemikaalivirastoon luvussa 11 Aineiston
toimittaminen kuvatun mukaisesti.

8.2.

Yhteishakemukseen osallistumisen vahvistaminen

Jos olet yhteishakemuksen toimittava hakija, ohita tämä vaihe ja siirry lukuun 8.3.
Kun toimittava hakija on luonut hakemuslomakkeen, muiden hakijoiden on saatava
toimittavalta hakijalta lomake PDF-tiedostona sekä yhteishakemuksen tunnus.
Muiden hakijoiden on tarkistettava hakemuksen tiedot huolellisesti. Tarkista etenkin, että
seuraavat toimittavalle hakijalle antamasi tiedot ovat verkkolomakkeessa oikein:
i.

Oikeushenkilön nimi ja yrityksesi oikeushenkilön UUID-tunnus
(hakemuslomakkeessa näkyvät vain ensimmäinen ja viimeinen merkki). Varmista
myös, että ne ovat yhdenmukaisia REACH-IT-tililläsi olevien tietojen kanssa.
Nämä tiedot löytyvät REACH-IT:n kohdasta Company information.

ii. Oikeushenkilön rooli(t) lupahakemuksen kannalta.
iii. Lupahakemuksen kohteena olevan käytön (käyttöjen) ja aineen (aineiden) tiedot.
Tarkista myös, että ne vastaavat oikeushenkilön tarkoituksia.
Jos hakemuslomakkeen tiedot ovat virheelliset, ilmoita siitä toimittavalle hakijalle, jonka on
luotava uusi hakemuslomake. Hävitä saamasi hakemuslomake ja tunnus ja odota, että
toimittava hakija lähettää sinulle (ja muille hakijoille) korjatun hakemuslomakkeen ja uuden
tunnuksen. Kun olet tarkistanut uuden PDF-tiedoston, voit siirtyä vahvistamaan osallistumisesi
yhteishakemukseen.
Älä vahvista osallistumistasi yhteishakemukseen, ellet ole tarkistanut kaikkia
hakemuslomakkeeseen sisältyviä tietoja huolellisesti.
Varmista myös, että yrityksesi koko, yhteystiedot ja yrityksen osoite, jotka olet ilmoittanut
REACH-IT-tililläsi kohdassa Company information, ovat ajan tasalla. Huomaa, että
kemikaalivirasto käyttää näitä tietoja yhteydenpidossa hakijoihin. Lisäksi kemikaalivirasto
tarvitsee tiedon jokaisen hakijan yrityksen koosta, jotta se voi määrittää hakemuksestasi
perittävän maksun.
Vahvista osallistumisesi yhteishakemukseen ”Luvan hakeminen” -verkkosivulla (osoite:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), paina otsikkoa Submit your
application (toimita hakemuksesi) ja paina verkkolomakkeen 2 linkkiä (Confirm your
participation) (verkkolomake 2:
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https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_ConfirmParticipati
on.aspx) ja toimi jäljempänä kuvattujen vaiheiden mukaisesti (Kuva 10).
1. Merkitse toimittavalta hakijalta saamasi tunnus kohtaan Token and Application form
(tunnus ja hakemuslomake).
2. Lataa toimittavalta hakijalta saamasi hakemuslomake (PDF) järjestelmään. Lataa tiedosto
painamalla painiketta Browse (selaa). Tämä avaa valintaikkunan, josta voit valita
hakemuslomaketiedoston.
3. Merkitse kohtaan Applicant info (hakijan tiedot) yrityksesi oikeushenkilön UUID-tunnus ja
oikeushenkilön nimi sellaisena kuin ne näkyvät REACH-IT-käyttäjätilillä. Varmista, että
nämä tiedot vastaavat hakemuslomakkeessa olevia tietoja (etenkin UUID-tunnus; sinun on
merkittävä koko tunnus, vaikka PDF-tiedostossa näkyy siitä vain osa).

Kuva 10:

Verkkolomake 2: Vahvista yhteishakemukseen osallistuminen

4. Syötä REACH-IT-tilisi käyttäjätunnus. Tämän käyttäjätunnuksen täytyy kuulua olemassa
olevalle käyttäjälle, jolla on oikeudet toimittaa aineistoja. Siksi käyttäjän on oltava
rooliltaan joko ”Company Manager” tai ”Company Normal” (ei ”Company Reader”).
5. Varmista myös, että yrityksesi koko, yhteystiedot ja yrityksen osoi te, jotka olet ilmoittanut
REACH-IT-tililläsi kohdassa Company information, ovat oikein. Kemikaalivirasto määrittää
hakemuksesta perittävän maksun yrityksesi koon perusteella. Komissio käyttää yrityksen
osoitetta menettelyn päätteeksi, kun se lähettää hakijalle lopullisen päätöksen
lupahakemuksesta.
6. Anna voimassa oleva sähköpostiosoite. Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään
alustava vahvistus osallistumisestasi yhteishakemukseen.
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7. Ennen kuin lähetät lomakkeen, kirjoita käyttäjän tunnisteruudussa (CAPTCHA) näkyvä
teksti kenttään, joka on Join Application (liity hakemukseen) -painikkeen yläpuolella.
8. Vahvista osallistumisesi yhteishakemukseen painamalla painiketta Join application.
9. Sen jälkeen saat sähköpostiviestin, jossa on alustava vahvistus osallistumisestasi
yhteishakemukseen. Kemikaalivirasto tekee muutamia alustavia tarkastuksia, joilla se
varmistaa verkkolomakkeella 2 annettujen tietojen johdonmukaisuuden. Jos tiedoissa on
epäjohdonmukaisuuksia (jos esimerkiksi REACH-IT-käyttäjätiliä ei ole olemassa), saat
muutaman päivän kuluttua ilmoituksen virheestä verkkolomakkeessa antamaasi
sähköpostiosoitteeseen.
Jos osallistumisesi vahvistaminen onnistui, huomaa, että kemikaalivirasto ei lähetä siitä
ilmoitusta tässä vaiheessa. Sen jälkeen, kun kaikki muut hakijat ovat vahvistaneet
osallistumisensa yhteishakemukseen, kemikaalivirasto ilmoittaa toimittavalle hakijalle, että
yhteishakemus on nyt luotu.
Yhteishakemukseen osallistumisen vahvistaminen ei tarkoita, että lupahakemus olisi
toimitettu. Vasta sen jälkeen, kun kaikki yhteishakemukseen osallistuvat muut hakijat ovat
vahvistaneet osallistumisensa, toimittava hakija on ladannut IUCLID-aineiston järjestelmään ja
kun aineisto on läpäissyt perusedellytysten tarkastuksen, hakemus katsotaan toimitetuksi.
Kemikaalivirasto ottaa muihin hakijoihin yhteyttä jonkin ajan kuluttua, kun toimitettu IUCLIDaineisto on läpäissyt perusedellytysten tarkastuksen, ja ilmoittaa hakijoille niiden hakemuksen
käsittelyn päävaiheista ja määräajoista (ks. luku 11.1). Tässä vaiheessa muiden hakijoiden
kannattaa olla yhteydessä toimittavaan hakijaan, jotta ne saavat tietoa toimitusmenettelyn
tilanteesta.

8.3.

Yhteishakemuksen vahvistuksen saaminen kemikaalivirastolta

Sen jälkeen, kun kemikaalivirasto on vahvistanut, että kaikki muut hakijat ovat vahvistaneet
osallistumisensa yhteishakemukseen (ks. luku 8.2), virasto lähettää toimittavalle hakijalle
sähköpostitse vahvistuksen siitä, että yhteishakemus on nyt luotu valmiiksi.
Liitä hakemuslomake IUCLID-ainetiedoston osioon 13 luvun 7.11.3 ohjeiden mukaisesti ja
jatka lupahakemuksen IUCLID-aineiston luomiseen.

9. Aineiston luonti
Kun olet lisännyt kaikki asiaankuuluvat tiedot ainetiedostoon, seuraava vaihe on aineiston
luominen.
Ennen kuin alat luoda aineistoa, sinun kannattaa tarkistaa ainetiedoston täydellisyys
validoinnin tukityökalun (Validation assistant) avulla. Tarkempia tietoja validoinnin
tukityökalun käyttämisestä on IUCLID-järjestelmän ohjeosiossa.
Samalla on hyvä tarkistaa, voiko ainetiedoston laatua parantaa ennen aineiston luomista.
Tarkempia tietoja on kemikaaliviraston verkkosivustolla kohdassa Miten voit parantaa
asiakirja-aineistoasi: http://echa.europa.eu/support/how-to-improve-your-dossier
1. Luo aineisto avaamalla luettelo saatavilla olevista ainetiedostoista. Paina IUCLIDin
etusivulla painiketta Substance

(aine).

2. Kaikki saatavilla olevat aineet (käyttäjän asetusten perusteella rajattujen hakutulosten
mukaan) näytetään navigointipaneelissa näytön vasemmalla puolella. Jos jokin aine ei näy
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luettelossa, voit hakea sitä käyttämällä hakupaneelia. Jos luettelo on hyvin pitkä, voit myös
suodattaa sitä kirjoittamalla aineen nimen (tai osan siitä) suodatuskenttään.
3. Valitse aine, jota koskevan aineiston haluat luoda.
4. Napsauta ainetta hiiren oikealla painikkeella hakutulosluettelossa. Valitse
ponnahdusvalikosta Create dossier (luo aineisto).
5. Kun olet valinnut Create dossier -vaihtoehdon, aineiston luonnin ohjattu toiminto tulee
näkyviin. Noudata ohjatun toiminnon vaiheita.
Aineiston luonnin ohjatussa toiminnossa on vain kaksi vaihetta oletusvaihtoehtona: Select
submission type (1) (valitse toimituksen tyyppi) ja Complete the dossier header (5)
(viimeistele aineiston ylätunniste). Jos haluat vaihtaa oletusasetuksia, jotta käytettävissä olisi
enemmän vaihtoehtoja, voit merkitä rastin valintaruutuun Use advanced settings (lisää
asetuksia).
1. Valitse toimituksen tyyppi.
On hyvin tärkeää valita asianmukainen aineistomallipohja toimitustyypin perusteella, jotta
aineiston toimitus onnistuu. Ennen kuin viet aineistosi toiseen järjestelmään, varmista, että
valittu mallipohja vastaa aiottua toimitustyyppiä.
Kun valintaruutu Use advanced settings on valittuna, noudata vaiheita 2–4, mutta jos
oletusasetukset on tarkoitus säilyttää (suositeltu toimintatapa), siirry suoraan vaiheeseen 5:
2. Määritä luottamuksellisuuden taso valitsemalla tietosuojamerkinnät. Jos olet merkinnyt
ainetiedostoon salassapitomerkintöjä tai sääntelyohjelmamerkintöjä, valitse tässä
vaiheessa kyseiset merkinnät, niin kyseiset tiedot sisältyvät aineistoosi varmasti. Jos et ole
varma, kannattaa valita oletusvaihtoehto ”all fields – including confidential test material”
(kaikki kentät – myös luottamuksellinen testimateriaali). Kemikaalivirasto arvioi tietojen
luottamuksellisuuden ja ilmoitetut perustelut. Lisätietoja aineiston osan julkaisemisesta on
kemikaaliviraston verkkosivustolla osoitteessa http://echa.europa.eu/manuals.
3. Valitse, mitkä huomautukset aineistoon on sisällytettävä.
4. Valitse ja vahvista, mitkä asiakirjat ja kokonaisuudet aineistoosi sisällytetään. Valitse sitä
varten kokonaisuusluettelosta (Entities list) ainekokonaisuus, jonka edellä on merkki
.
Aineeseen liitetyt asiakirjat ja kokonaisuudet luetellaan viittaukset-ikkunassa (References
to); sisällytettävät asiakirjat on jo merkitty valintarastilla. Tietyt asiakirjat, kuten osa 1.1,
sisältyvät aina aineistoon, eikä niitä voi sulkea pois tässä vaiheessa. Toimitustyypin
mukaan tietyt asiakirjat eivät myöskään näy luettelossa, eikä niitä voi sisällyttää
aineistoon, koska niillä ei ole merkitystä valitun toimitustyypin kannalta. Jos et ole varma,
mitä tietoja aineistoon tulee sisällyttää, voit valita vaihtoehdon Next (seuraava) ja edetä
kyseisen toimitustyypin oletusasetusten mukaisesti.
5. Viimeistele aineiston ylätunniste antamalla hallinnolliset lisätiedot.
Kun toimitat aineistosi, aineiston ylätunnisteen sisältämät tiedot ovat olennaisen tärkeitä
perusedellytysten tarkastamisen kannalta. Puuttuvat tai virheelliset tiedot voivat johtaa
siihen, että toimittamasi aineisto hylätään, jolloin sinun täytyy luoda uusi aineisto korjattuine
tietoineen ja toimittaa se. Katso lisätietoja liitteestä: Overview of the business rules checks
performed by ECHA on the submitted dossiers (yhteenveto perusedellytystarkastuksista, jotka
ECHA tekee toimitetuille aineistoille).

Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Lupahakemuksen laatiminen

Julkaisuajankohta lokakuu 2015

Seuraavissa alaluvuissa kuvataan, miten hallinnolliset tiedot lisätään aineiston
ylätunnisteeseen.

Huomaa, että tässä oppaassa annetut ohjeet eivät kata kokonaan tietyntyyppisiä aineistoja,
esimerkiksi hakemuksia, jotka koskevat useampaa kuin yhtä ainetta tai REACH-asetuksen 63
artiklassa määriteltyjä myöhempiä hakemuksia. Ennen kuin luot näihin hakemuksiin liittyviä
aineistoja, lue tämän oppaan asianomaisessa luvussa annetut erityisohjeet (useita aineita
koskevat hakemukset: luku 7.2; myöhemmät hakemukset, päivitykset ja
tarkastelukertomukset: luku 13.3).

9.1.

Aineiston nimi

Syötä kenttään Dossier name (given by the user) (aineiston nimi (käyttäjän antama)) sopiva
nimi, jonka perusteella sinun on helppo tunnistaa aineisto, kun haet sitä tai kun viet sitä
IUCLIDista. Nimenä kannattaa käyttää esimerkiksi aineen ni meä ja aineiston versiota, jos
versioita on luotu monta.

9.2.

Erikoistapaukset

Katso luvusta 13 ohjeet erikoistapauksiin (ts. päivitykset, myöhemmät hakemukset ja
tarkastelukertomukset).

10. Aineiston vienti
Aloita vientiprosessi hakemalla ensin aineisto IUCLID-sovelluksen navigointipaneelista. Kun
aineisto näkyy hakutulosluettelossa, napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse
valikosta vaihtoehto Export (vie).
Tarkempia tietoja ohjatusta vientitoiminnosta on IUCLID-sovelluksen ohjeissa.

11. Aineiston toimittaminen
Jotta voit toimittaa aineistosi kemikaalivirastolle, sinun on kirjauduttava REACH-ITjärjestelmään toimittavan yksikön oikeushenkilön tiedoin ja noudatettava ohjeita, jotka
järjestelmä antaa tietyntyyppisen toimituksen lähettämisestä.
Voit kirjautua REACH-IT:iin kemikaaliviraston verkkosivustolta: http://www.echa.europa.eu/
tai suoraan REACH-IT:n verkkosivustolta: https://reach-it.echa.europa.eu/.

Yhteishakemuksen ainetiedoston sisältävän aineiston toimittaa kemikaalivirastolle yksi
oikeushenkilö, jota kutsutaan tässä yhteydessä ”toimittavaksi hakijaksi” (submitting
applicant).
Kemikaalivirasto on määrittänyt lupahakemusten toimittamiselle ensisijaiset toimitusajat (ks.
toimituspäivämäärät osoitteesta http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/applications-for-authorisation/afa). Tämä liittyy pääasiassa tarpeeseen
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sovittaa hakemukset kemikaaliviraston riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta
analyysista vastaavan komitean aikataulutettuihin kokouksiin. Tämän tarkoituksena on
varmistaa komiteoiden päätöksentekomenettelyn toimivuus ja tehokkuus. Kun lataat
hakemuksesi järjestelmään näissä määräajoissa, voit osaltasi varmistaa, että kemikaalivirasto
ja sen komiteat käsittelevät hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Lisäksi se, että lataat
hakemuksesi näiden määräaikojen ensimmäisinä päivinä, voi pienentää tietyn jakson
määräajan umpeutumisen riskiä siinä tapauksessa, ettei aineisto läpäise perusedellytysten
tarkastusta, mistä taas voi aiheutua jopa kolmen kuukauden viivästys, ennen kuin lasku
voidaan lähettää.
Varmista myös, että yrityksesi koko, yhteystiedot ja yrityksen osoite, jotka olet ilmoittanut
REACH-IT-tililläsi kohdassa Company information, ovat oikein. Kemikaalivirasto määrittää
hakemuksesta perittävän maksun yrityksesi koon perusteella. Komissio käyttää yrityksen
osoitetta menettelyn päätteeksi, kun se lähettää hakijalle lopullisen päätöksen
lupahakemuksesta.
Ladattuaan aineiston järjestelmään hakijan on seurattava REACH-IT:n viestilaatikkoaan
pysyäkseen ajan tasalla hakemuksen käsittelyn etenemisestä. Jos aineistoa ei voida hyväksyä
käsiteltäväksi, kemikaalivirasto ilmoittaa hakijalle sen syyn REACH-IT:n sisäisen
viestitoiminnon kautta, ja hakijaa pyydetään toimittamaan uusi hakemus.
Lisätietoja REACH-IT:n viestilaatikon käyttämisestä on REACH-IT:n ohjeosiossa.

11.1.

Toimitusnumeron vastaanottaminen

Kun hakemus (IUCLID-aineisto) on ladattu järjestelmään, REACH-IT antaa hakemukselle
automaattisesti alustavan toimitusnumeron. Sen jälkeen hakemusta käsitellään REACH-IT:ssä
useammassa vaiheessa.
Jos aineisto ei läpäise näitä alustavia tarkastuksia (virustarkastus, tiedostomuodon validointi,
XML-muodon tarkastus, perusedellytysten tarkastus), hakijaa pyydetään muokkaamaan
ainetiedostoaan, luomaan uusi aineisto ja lataamaan se REACH-IT:hen. Sen jälkeen REACH-IT
antaa hakemukselle uuden alustavan toimitusnumeron.
Kun aineisto läpäisee perusedellytysten tarkastuksen, hakija saa REACH-IT:n sisäisen
viestitoiminnon kautta tiedon hakemuksensa toimituksen tilasta, ja alustava toimitusnumero
muuttuu varsinaiseksi toimitusnumeroksi.
Perusedellytysten tarkastuksen läpäisemisen jälkeen mutta ennen laskun lähettämistä
kemikaalivirasto
a. ilmoittaa hakijalle (hakijoille) hakemuksen käsittelyn päävai heista ja määräajoista
b. arvioi ehdotukset käyttöjen lyhyistä esittelyistä, jotka julkaistaan kemikaaliviraston
verkkosivuilla osana laajempia käyttötietoja julkisen kuulemisen yhteydessä [64 artiklan
2 kohta] (ks. myös luku 7.6.4.2).
c. Kemikaalivirasto vahvistaa lyhyen esittelyn alustavan version ja pyytää hakijaa
antamaan huomautuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Hakijoiden kommenttien
perusteella virasto laatii lopullisen lyhyen esittelyn laaja-alaisista käyttöjä koskevista
tiedoista ja lähettää sen hakijalle.
Ilmoitus (ilmoitukset) käyttöjä koskeviin laaja-alaisiin tietoihin liittyvästä lyhyestä esittelystä ja
lasku lähetetään hakijalle REACH-IT:n huomautustoiminnon kautta. Yhteishakemuksen osalta
ilmoitus (ilmoitukset) käyttöjä koskeviin laaja-alaisiin tietoihin liittyvästä lyhyestä esittelystä ja
yksi lasku lähetetään toimittavalle hakijalle. Laskutiedot ja kopio lyhyttä esittelyä koskevasta
ilmoituksesta toimitetaan myös muille hakijoille.
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Kun lasku on maksettu, hakijalle lähetetään REACH-IT:n kautta viesti, josta käy ilmi
hakemuksen vastaanottopäivämäärä ja lupahakemuksen viitenumero. Yhteishakemuksen
osalta viesti lähetetään toimittavalle hakijalle REACH-IT:n huomautustoiminnon kautta ja
muille hakijoille lähetetään kopio.

12. Seuraavat vaiheet: lausunto- ja päätöksentekomenettely
Kun vastaanottopäivämäärä on vahvistettu, hakemustiedosto toimitetaan kemikaaliviraston
riskinarviointikomitealle (RAC) ja sosioekonomisesta analyysista vastaavalle komitealle
(SEAC), jotka ryhtyvät välittömästi lausunnon laatimista koskeviin toimiinsa. Samanaikaisesti
kemikaalivirasto aloittaa verkkosivuillaan julkisen kuulemisen, jossa kerätään kolmansilta
osapuolilta tietoa mahdollisista vaihtoehdoista.
Kemikaaliviraston komiteat voivat pyytää hakijaa toimittamaan (tietyssä määräajassa)
lisätietoja, jotta hakemus olisi vaatimusten mukainen. Sosioekonomisesta analyysista vastaava
komitea voi myös pyytää hakijaa toimittamaan lisätietoja mahdollisista vaihtoehtoisista
aineista tai teknologioista. Nämä pyynnöt lähetetään hakijalle REACH-IT:n kautta.
Yhteishakemuksen osalta kemikaaliviraston komiteoiden pyynnöt ja muu viestintä (esimerkiksi
lausuntoluonnokset ja lopulliset lausunnot) lähetetään toimittavalle hakijalle ja muille hakijoille
toimitetaan kopiot REACH-IT:n kautta.
Kaikissa viesteissä, joissa kemikaalivirasto pyytää lisätietoja, täsmennetään, onko hakijan
(toimittavan hakijan, jos kyseessä on yhteishakemus) päivitettävä IUCLID-aineistoa (ks. luvun
13.1 kohta ”Pyydetty päivitys”) ja toimitettava se luvussa Error! Reference source not
found. kuvatulla tavalla, vai onko hakijan toimitettava tiedot siihen tarkoitetun verkkosivun
kautta (IUCLID-aineiston päivitys koskee pääasiassa sellaisia pyyntöjä, jotka koskevat
hakemuksen muokkaamista vaatimusten mukaiseksi).
Kun lausuntoluonnos on valmis, se lähetetään hakijalle (hakijoille) REACH-IT:n kautta. Hakijan
(toimittavan hakijan, jos kyseessä on yhteishakemus) on ilmoitettava kemikaalivirastolle,
aikooko se lähettää lausuntoluonnokseen huomautuksia kuukauden kuluessa
lausuntoluonnoksen vastaanottamisesta. Huomautukset on lähetettävä kemikaalivirastolle
siihen tarkoitetun verkkosivun kautta (kemikaaliviraston viestissä on siihen linkki) kahden
kuukauden kuluessa lausuntoluonnoksen vastaanottamisesta. Jos kyseessä on yhteishakemus,
huomautukset lausuntoluonnokseen lähettää toimittava hakija.
Kemikaaliviraston komiteoiden lopulliset lausunnot lähetetään komissiolle, jäsenvaltioille ja
hakijalle (hakijoille).
Komission lopullinen päätös lähetetään hakijalle (hakijoille) kirjattuna kirjeenä. Komissio
käyttää osoitetta (osoitteita), joka (jotka) on ilmoitettu yleisenä yhteystietona REACH-IT-tilillä.
Kirje osoitetaan REACH-IT-tilillä ilmoitetuille yhteyshenkilöille (etunimi ja sukunimi).
Päätöskirje sisältää kaikkien niiden aineiden ja käyttöjen lupanumerot, joille lupa myönnettiin.

13. Erikoistapaukset
Tässä osiossa annetaan ohjeita seuraavien aineistojen toimittamisesta:
6. komiteoiden 64 artiklan 3 kohdan nojalla pyytämät päivitykset
7. 63 artiklassa tarkoitetut myöhemmät hakemukset
8. 61 artiklassa tarkoitetut tarkastelukertomukset.
Jos sinun on toimitettava lupahakemusaineistoosi näitä aineistoja koskevia päivitettyjä (tai
tarkistettuja) tietoja, sinun ei tarvitse kirjoittaa uudestaan kaikkia tietoja aineesta. Voit
nimittäin päivittää tiedot ainetiedostossa.
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Voit muokata ainetiedostoa valitsemalla sen navigointipaneelista ja täyttämällä tai
päivittämällä oleelliset tiedot. Kun ainetiedosto on valmis, voit luoda aineiston (ks. osio 9
Aineiston luonti).
Kun luot aineistoa, määritä erikoistapauksen tyyppi aineiston ohjatun luontitoiminnon
vaiheessa 6 (aineiston ylätunniste).
Vie ja toimita aineisto tämän oppaan luvuissa Error! Reference source not found. ja Error!
Reference source not found. annettujen ohjeiden mukaisesti.

13.1.

Pyydetty päivitys (jotta hakemus olisi vaatimusten mukainen)

Jos komiteat pyytävät päivittämään aineistoa 64 artiklan 3 kohdan nojalla ja etenkin jos sitä
pyydetään siksi, että hakemus olisi vaatimusten mukainen, sinua voidaan pyytää toimittamaan
kemikaalivirastoon päivitetty versio ensimmäisestä IUCLID-aineistostasi ja liittämään IUCLIDosioon 13a asiakirja, josta käy ilmi, mihin kohtiin olet tehnyt päivityksiä (esimerkiksi IUCLIDosioihin ja/tai alaosioihin, liitteisiin ja/tai niihin liittyviin osiin jne.).
Kun luot päivitettyä aineistoa, sinun on valittava ruudut The submission is an update (tämä on
päivitys) ja Further to a request/decision from regulatory body (sääntelyviranmaisen
pyynnön/päätöksen perusteella). Viimeisin toimitusnumero ja pyyntökirjeessä ilmoitettu
tunnistenumero on syötettävä niille tarkoitettuihin viereisiin kenttiin.

13.2.

Oma-aloitteinen päivitys

Tämäntyyppinen päivitys ei ole sallittu, eikä kemikaalivirasto käsittele sitä.
Varmista, ettei valintaruutu Spontaneous update (oma-aloitteinen päivitys) ole valittuna.

13.3.

Myöhempi hakemus

Toimita kemikaalivirastoon 63 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan laadittujen myöhempien
hakemusten yhteydessä myös alkuperäinen IUCLID-aineistosi tämän oppaan luvuissa Error!
Reference source not found.–Error! Reference source not found. annettujen ohjeiden
mukaisesti.
IUCLID-osioita 1.1, 1.2 ja 1.3 ei voi korvata viittauksella aiemman hakemuksen osiin. Sinun on
siis täytettävä ne tämän oppaan luvuissa Error! Reference source not found., Error!
Reference source not found. ja 7.4.3 annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kaikki käytöt, joihin myöhemmässä hakemuksessa haetaan lupaa, on lueteltava IUCLIDosiossa 3.10:
a. Jotta varmistetaan myöhemmän hakemuksen selkeys ja toimivuus, on erittäin
suositeltavaa, että hakija toimittaa myöhemmän hakemuksen vain, jos hän viittaa
samaan käytön (käyttöjen) ja aineen (aineiden) yhdistelmään, jota aiempi hakemus
koski.
b. Muihin hakemuksiin liittyvissä käytöissä on oltava sama kuvaus (ts. nimi ja kuvaajat) ja
mahdollisuuksien mukaan myös sama numerointi. Lisäksi on erittäin suositeltavaa, että
i) liität IUCLID-osioon 3.10 luvussa 7.6.7 kuvatun mukaisesti (päivitetyt)
arviointiraportit, joihin viittaat, ja ii) esität selkeät perustelut syistä, miksi viittaat
aiempaan hakemukseen, ja osoitat, mikä merkitys ja tarkoitus tällä viittauksella on
hakemuksesi kannalta. Nämä perustelut voi kirjoittaa IUCLID-osion 3.10 toistuvan
pääkenttäryhmän Remarks-kenttään. Jos viittaat kemikaaliturvallisuusraporttiin, joka ei
sisälly hakemukseesi, katso tarkempia ohjeita luvusta 7.11.1.

Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Lupahakemuksen laatiminen

Julkaisuajankohta lokakuu 2015

c. Liitteenä olevat muihin hakemuksiin liittyviä käyttöjä koskevat (päivitetyt)
arviointiraportit ovat niitä versioita, joita kemikaalivirasto käyttää lausunnon
laatimiseen; ts. ne ovat etusijalla sen hakemuksen sisältämiin arviointiraportteihin
nähden, joihin myöhemmässä hakemuksessa viitataan.
d. Sellaisten arviointiraporttien osalta, joihin vain viitataan (jotka eivät siis ole hakemuksen
liitteenä), kemikaalivirasto hakee versiot, jotka vastaavat sen hakemuksen viimeisintä
toimitusnumeroa, johon myöhemmässä hakemuksessa viitataan, hakijan ilmoittamien
tietojen mukaisesti. Kaikki edellisen hakijan toimittamat aiemman hakemuksen (sen
hakemuksen, johon viitataan) muut mahdolliset päivitykset jätetään huomiotta
lausunnon laatimisessa11.
e. Käytöt, joissa ei viitata muihin hakemuksiin, on dokumentoitava IUCLID-osiossa 3.10
tämän oppaan kohdassa 7.6.7 annettujen ohjeiden mukaisesti. Ne on myös linkitettävä
käytettävissä olevaan kemikaaliturvallisuusraporttiin merkitsemällä IUCLID-osioon 3.5
viittaus altistumisskenaarioihin. (Ks. luku 7.6.4.2.)
Aiemmalta hakijalta (aiemmilta hakijoilta) saadut kirjalliset ja voimassa olevat luvat on
liitettävä kenttäryhmään Reference to other applications or previous authorisations (viittaus
muihin hakemuksiin tai aiemmin myönnettyihin lupiin) IUCLID-osiossa 3.10.
On tärkeää, että merkitset selvästi niiden muiden hakemusten osat, joihin viittaat. Nämä
tiedot on liitettävä asiakirjana IUCLID-osioon 13.
Lisäksi IUCLID-osiossa 13 on oltava verkkolomakkeesta 1 luotu hakemuslomake (ks. tämän
oppaan luku 7.11.3 ja luku 8).
Kun luot aineistoasi, varmista, että aineiston ylätunnisteeksi on valittu The submission is a
subsequent application (tämä on myöhempi hakemus). Jos toimitat 63 artiklan 1 kohdan
mukaista hakemusta, kirjoita sen hakemuksen, johon viittaat, viimeisin toimitusnumero
vapaan tekstin kenttään Last submission number.

13.4.

Tarkastelukertomus

Kun kyseessä on tarkastelukertomus, toimita kemikaalivirastoon tarkistettu/päivitetty IUCLIDaineisto.
i.

IUCLID-osioon 13 voidaan liittää asiakirja, josta käy ilmi, mitkä osat olet
päivittänyt.

ii. IUCLID-osioon 1.3 on merkittävä aikaisempi lupanumero. Ks. luku 7.4.3.
iii. Kun luot aineistoa, varmista, että aineiston ylätunnisteeksi on valittu The
submission is a review report (tämä on tarkastelukertomus). Vapaan tekstin
kenttään Last submission number ei tarvitse merkitä viimeisintä toimitusnumeroa.

11

Kaikille päivityksille annetaan uusi toimitusnumero, joka on siis eri kuin ilm oitettu viimeisin toimitusnumero.
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Yhteenveto perusedellytysten tarkastuksista,
jotka ECHA tekee toimitetuille aineistoille

Perusedellytykset ovat aineiston tiedostomuotoa ja hallinnollisia seikkoja koskevia
ennakkovaatimuksia, joiden on täytyttävä, jotta ECHA voi ottaa aineiston asianmukaisesti
käsiteltäväksi ja vaaditut sääntelyprosessit voidaan toteuttaa onnistuneesti. Perusedellytysten
tarkastuksessa ei arvioida toimitettujen tietojen täydellisyyttä tai hakemuksen
vaatimustenmukaisuutta. Jos aineiston toimitus hylätään perusedellytysvaiheessa, aineisto
poistetaan järjestelmästä automaattisesti. Tällöin aineisto on toimitettava uudelleen, ennen
kuin mikään sääntelyprosessi voi käynnistyä.
Tässä asiakirjassa kerrotaan, mitkä ovat ainetiedoston ja IUCLID-aineiston ylätunnisteen
luomisen perusvaatimukset. Lisäksi on suositeltavaa käyttää IUCLIDin validoinnin tukityökalu lisäosaa ainetiedoston ja myös lopullisen aineiston tarkistamiseen, ennen kuin aineisto viedään
pois IUCLID-sovelluksesta ja tuodaan REACH-IT-järjestelmään. Napsauta ainetiedostoasi tai
aineistoasi IUCLIDin navigointipaneelissa hiiren oikealla painikkeella ja valitse vaihtoehto
Validate. Tämä lisäosa tarkistaa vain jotkin perusedellytykset. Joihinkin perusedellytyksiin
vaikuttaa kuitenkin toimituskonteksti (esimerkiksi viitenumeron voimassaolo, päällekkäiset
toimitukset jne.), joten lisäosalla ei voida simuloida kaikkien perusedellytysten tarkastusta
siten kuin virasto tekee sen.

Lupahakemukseen sovellettavat perusedellytykset
Sijainti
(IUCLID/REACH-IT)

Säännön kuvaus

Merkitys

IUCLID
Ainetiedosto

Lupahakemusaineisto on luotava ainetiedostosta. Sitä ei voida
luoda seos- tai tuotetiedostosta.

Lupahakemus

IUCLID
Ainetiedosto

Jos haluat sisällyttää aineistoon kategorian, sinun täytyy luoda
aineisto siitä ainetiedostosta, joka kategoriaan on liitetty.

Lupahakemus

IUCLID – kaikki osiot

Lupahakemus on toimitettava jollakin EU:n virallisista kielistä.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 1.1 – Tunnistetiedot

Valitse IUCLID-osiossa 1.1 roolisi toimitusketjussa.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 1.1 – Tunnistetiedot

Toimitusketjussa ei voi valita rooliksi ”Only representative”
yhtä aikaa roolin ”Manufacturer” tai ”Importer” kanssa.
Jokaisella edustetulla EU:n ulkopuolisella valmistajalla on
oltava erillinen oikeushenkilö.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 1.1 – Tunnistetiedot

Osiossa 1.1 on oltava vertailuaine.

Kaikki aineistotyypit

IUCLID
Osio 1.1 – Tunnistetiedot;
Osio 1.2 – Koostumus

Jokaisen osioissa 1.1 ja 1.2 olevan vertailuaineen on
sisällettävä ainetunniste. Hyväksyttävä ainetunniste on jokin
seuraavista:
- EY-/luettelonumero
- CAS-numero

Lupahakemus
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- IUPAC-nimi
Kaikkien IUCLIDin osioissa 1.1 ja 1.2 ilmoitettujen EY/luettelonumeroiden on oltava REACH-IT:n EY-luettelossa.
Jos käytät vertailuainetta tuntemattomien
aineosien/epäpuhtauksien ilmoittamiseen, niiden on oltava
”yksilöityjä”, eli IUPAC-nimen kenttään on lisättävä maininta
”Unknown constituent/impurity”.
IUCLID
Osio 1.1 – Tunnistetiedot

IUCLID-osiossa 1.1 pitää valita ”Type of substance”. Jos valitset
vaihtoehdon ”other”, viereinen tekstikenttä on täytettävä.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 1.2 – Koostumus

Osiossa 1.2 on määriteltävä vähintään yksi koostumus. Myös
seuraavien vaatimusten on täytyttävä:
Kaikissa luoduissa koostumuksissa on oltava vähintään yksi
aineosa.
Kaikki aineosat on linkitettävä vertailuaineeseen.

Kaikki aineistotyypit

IUCLID
Osio 1.2 – Koostumus

Kaikkiin osiossa 1.2 luotuihin koostumuksiin on merkittävä
koostumuksen tyyppi. Vähintään yhden osiossa 1.2 olevista
koostumuksista on kuvattava niihin käyttöihin, johon lupaa
haetaan, toimitettavan aineen koostumusta. Tämän
koostumuksen kohdalle on merkittävä rasti kohtaan ”Legal
entity composition of the structure”.

Lupahakemus

Jos luettelosta valitaan koostumuksen tyypiksi ”other” (muu),
asiaankuuluvat tiedot on annettava viereisessä tekstikentässä.
IUCLID
Osio 1.1 – Tunnistetiedot;
Osio 1.2 – Koostumus

Jos aine on määritelty yhdestä aineosasta koostuvaksi
aineeksi, ensimmäisessä osiossa 1.2 olevassa ”legal entity
composition of the substance” -kohdassa on oltava osiossa 1.1
olevaan vertailuaineeseen sopivat aineen tunnistetiedot.

Kaikki aineistotyypit

IUCLID
Osio 1.1 – Tunnistetiedot;
Osio 1.2 – Koostumus

Jos aine on määritelty useammasta aineosasta koostuvaksi
aineeksi, osiossa 1.1 oleva vertailuaine ei voi olla mikään
aineosista, jotka on määritelty osion 1.2 ensimmäisessä ”legal
entity composition of the substance” -koostumustyypissä.

Kaikki aineistotyypit

IUCLID
Osio 1.2 – Koostumus

Kaikilla useammasta aineosasta koostuvan aineen tai UVCBaineen aineosilla on oltava erilliset vertailuaineet.

Kaikki aineistotyypit

IUCLID
Osio 1.2 – Koostumus

IUCLID-osion 1.2 kohdassa ”Legal entity composition of the
substance” on ilmoitettava oikeushenkilöön liittyvän
koostumuksen jokaisen aineosan pitoisuusalue
(”Concentration range”) kokonaan (ala- ja yläraja sekä
yksikkö). Jos ilmoitat sellaisen aineosan, jonka pitoisuus on
tasan 0 % tai 100 %, ilmoita tämä arvo ja yksikkö kentässä
”Typical concentration” ja jätä ”Concentration range” -kenttä
tyhjäksi.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 1.3 – Tunnisteet

Jos haluat toimittaa lupahakemusta koskevan
arviointikertomuksen, varmista, että olet merkinnyt oikean
lupanumeron aineiston osioon 1.3. Lupanumeron on
vastattava samaa ainetta ja samoja käyttöjä tai osaa käytöistä

Lupahakemus
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(tai suppeampia käyttöjä kuin ensimmäisessä hakemuksessa
mainitut).
IUCLID
Osio 1.3 – Tunnisteet

Ilmoita IUCLID-aineistosi osiossa 1.3 REACH-asetuksen
liitteessä XIV oleva nimikenumero. Sen on oltava
yhdenmukainen osioissa 1.1 ja 1.2 kuvattujen aineen
tunnistetietojen kanssa. Jos kyseessä on yhteinen
lupahakemus, varmista myös, että hakemuslomakkeessa ja
IUCLID-osiossa 1.3 olevat nimikenumerot ovat yhdenmukaiset.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 1.3 – Tunnisteet
Aineiston ylätunniste

Jos toimitat lupahakemusta, jonka tyyppi on ”Subsequent
application”, aineistossasi on viitattava aiempaan
lupahakemukseen joko merkitsemällä voimassa oleva
toimitusnumero aineiston ylätunnisteen kenttään ”Last
submission number” tai voimassa oleva lupanumero osion 1.3
kohtaan ”Regulatory programme identifiers”.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 1.3 – Tunnisteet

Jos haluat ilmoittaa hakemukseesi liittyvän REACHrekisteröintinumeron IUCLID-osiossa 1.3, numeron on oltava
voimassa oleva rekisteröintinumero.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 3.5 – Käyttöä ja
altistumista koskevat tiedot

IUCLID-osiossa 3.5 on oltava käyttö(tietue), joka vastaa
jokaista IUCLID-osiossa 3.10 täytettyä ”Use concerned by the
request”´ -kenttää. Kaikissa näissä IUCLID-osiossa 3.5
ilmoitetuissa käytöissä on oltava selkeä viittaus
altistumisskenaarioon (numero, otsikko tai sivut
kemikaaliturvallisuusraportissa) kentässä ”Remarks”.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 3.10 – Käyttöjä koskeva
lupahakemus

IUCLID-osioon 3.10 on luotava vähintään yksi tietue. Jokaisessa
tietueessa on oltava käytön kuvaus kentässä ”Use concerned
by the request”, ja se on linkitettävä IUCLID-osiossa 3.5
olevaan käyttöön (tietueeseen).

Lupahakemus

IUCLID
Osio 3.10 – Käyttöjä koskeva
lupahakemus

Liitä asiakirja(t) IUCLID-osioon 3.10 kohtaan ”Analysis of the
alternatives”, joka kattaa jokaisen käytön, jolle lupaa haetaan.
Kirjoita mahdolliset lisähuomautukset tarvittaessa kenttään
”Remarks”.

Lupahakemus

IUCLID
Aineistomalli

IUCLIDissa käytetyn aineistomallin on vastattava REACH-IT:ssä
aiottua toimitustyyppiä.

Kaikki aineistotyypit

IUCLID
Osio 3.10 – Käyttöjä koskeva
lupahakemus

Jos toimitat lupahakemusta, jonka tyyppi on ”Subsequent
application”, aineistossasi on oltava liitetiedosto (viittauslupa)
osiossa 3.10 kohdassa ”Reference to other applications or
previous authorisations”.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 13 – Arviointiraportit

Jos aineistosi koskee yhteistä lupahakemusta, liitä IUCLIDaineistosi osioon 13 yhteinen hakemuslomake.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 13 – Arviointiraportit

IUCLID-osiossa 13 olevan hakemuslomakkeen on oltava
identtinen valmiin yhteishakemuksen hakemuslomakkeen
kanssa.

Lupahakemus
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IUCLID
Osio 13 – Arviointiraportit

IUCLID-osioon 13 liitetyn hakemuslomakkeen on oltava
tarkoitettu valmiiseen yhteishakemukseen. Kemikaalivirasto
ilmoittaa toimittavalle hakijalle, kun kaikki muut hakijat ovat
vahvistaneet osallistumisensa, jolloin yhteishakemus on
valmis. Jos yhteishakemus ei tule valmiiksi, luo uusi
yhteishakemuslomake.

Lupahakemus

IUCLID
Osio 13 – Arviointiraportit

Niiden käyttöjen nimien, joille yhteishakemuslomakkeessa
haetaan lupaa, on vastattava IUCLID-osion 3.10 kohdassa ”Use
concerned by the request” ilmoitettuja nimiä.

Lupahakemus

IUCLID
Aineiston ylätunniste

Jos sinua on pyydetty toimittamaan päivitetty aineisto,
päivityksen syyksi on valittava ”Further to a request/decision
from regulatory body”. Valitse asianmukainen valintaruutu
aineiston ylätunnisteesta, kun luot aineistoasi, ja anna
tarvittavat tiedot viereisissä kentissä.

Lupahakemus

IUCLID
Aineiston ylätunniste

Jos sinua on pyydetty lähettämään päivitys, aineiston
ylätunnisteessa on oltava oikea toimitusnumero ja
tiedonannon numero.

Kaikki aineistotyypit

REACH-IT

Sinun pitää toimittaa yhteishakemuksen aineisto samalta
REACH-IT-tililtä, jonka olet ilmoittanut
yhteishakemuslomakkeen luomisen yhteydessä.

Lupahakemus

REACH-IT

Saman huomautusnumeron yhteydessä ei saa tehdä
rinnakkaisia toimituksia. Et siis voi toimittaa aineistoa, jossa
viitataan samaan huomautusnumeroon, kun toinen aineisto
on vielä käsiteltävänä.

Lupahakemus

REACH-IT

Saman hakijan, aineen ja käytön osalta ei saa tehdä
rinnakkaisia toimituksia. Et siis voi toimittaa aineistoa, jos
samaa hakijaa, ainetta ja käyttöä koskeva toinen aineisto on
käsiteltävänä.

Lupahakemus

REACH-IT

Toimituksia ei voida tehdä sellaisen oikeushenkilön tililtä, jolla
on toimitushetkellä meneillään oikeushenkilön muutos/yhdistämisprosessi.

Lupahakemus

REACH-IT

Yksi ja sama IUCLID-aineisto voidaan toimittaa vain kerran.

Lupahakemus

Ennen kuin päätät IUCLID-aineistosi laatimisen, varmista, että olet antanut seuraavat tiedot.
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Lupahakemuksen laatiminen

Versio 1.0

Käyttöjen yksilöinti:

Taulukko 2: Tarkistuslista: niiden käyttöjen, joille lupaa haetaan, yksilöintiin
tarvittavat vähimmäistiedot
√/X

Vähimmäistiedot
Käyttöjen yhtenäinen numerointi (käytettävä yhdenmukaisesti kaikissa IUCLIDaineiston osissa, arviointiraporteissa ja yhteishakemuksen
hakemuslomakkeessa).
Selkeä ja yhdenmukainen nimi jokaiselle käytölle.
Selkeä ja yhdenmukainen kuvaus jokaisesta käytöstä (käyttökuvaajajärjestelmän
perusteella).
Tiedot aineen teknisestä tehtävästä.
Jokaisen käytön yhteydessä viittaus oleelliseen altistumisskenaarioon (oleellisiin
altistumisskenaarioihin).
Hakemuslomake (katso yhteishakemuksesta luku 8).
Jokaisesta käytöstä, jolle lupaa haetaan, julkinen laaja kuvaus (”lyhyt esittely”),
joka voidaan julkaista kemikaaliviraston verkkosivuilla julkisen kuulemisen
yhteydessä.

Arviointiraportit

Taulukko 3: Tarkistuslista: vähintään tarvittavat arviointiraportit
√/X

Vähimmäistiedot
Kemikaaliturvallisuusraportti, jos sitä ei ole vielä toimitettu REACH-rekisteröinnin
yhteydessä.
REACH-rekisteröintinumero, jos kemikaaliturvallisuusraportti toimitettiin
rekisteröinnin yhteydessä.
Jokaisesta käytöstä, jolle haet lupaa, seuraavat tiedot:
 vaihtoehtojen analyysi
 korvaussuunnitelma (tarvittaessa)
 sosioekonominen analyysi (tarvittaessa – suositellaan sisällytettäväksi myös
riittävän hallinnan reittiä koskeviin hakemuksiin)
 ytimekäs yhteenvetotaulukko edustavista riskinhallintatoimista ja
toimintaolosuhteista.

Arviointiraportit on suositeltavaa toimittaa PDF-asiakirjoina.
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Julkaisuajankohta lokakuu 2015

Oikeushenkilöt ja käyttötiedot:

Taulukko 4: Tarkistuslista: Oikeushenkilöt ja käyttötiedot
√/X

Vähimmäistiedot
Kaikkien hakijoiden REACH-IT:ssä oleva oikeushenkilön nimi (verkkolomakkeella
1 tehdyt yhteishakemukset, ks. luku 8).
Kaikkien hakijoiden REACH-IT:ssä oleva oikeushenkilön UUID-tunnus
(verkkolomakkeella 1 tehdyt yhteishakemukset, ks. luku 8).
Kaikkien hakijoiden rooli toimitusketjussa (verkkolomakkeella 1 tehdyt
yhteishakemukset, ks. luku 8).
Hakija- ja ainekohtaiset käyttötiedot (verkkolomakkeella 1 tehdyt
yhteishakemukset, ks. luku 8).
Ainoan edustajan osalta edustettavan yrityksen nimi ja osoi te.

Yhteystiedot:

Taulukko 5 : Tarkistuslista: yhteystiedot
√/X

Vähimmäistiedot
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi (ilmoitettava REACH-IT:ssä).
Yhteyshenkilön puhelinnumero (ilmoitettava REACH-IT:ssä).
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite (ilmoitettava REACH-IT:ssä ja
verkkolomakkeissa).
Yhteyshenkilön täydellinen osoite (ilmoitettava REACH-IT:ssä).
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