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1. Bevezetés
1.1.

Cél

A kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson az engedélyezési kérelmek összeállításához és az
Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) történő benyújtásához. A kézikönyv részletesen
bemutatja a kitöltendő IUCLID mezőket és adatmezőcsoportokat a REACH VII. címe szerinti
kérelem összeállítása érdekében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen kézikönyv célja az, hogy segítséget nyújtson a
kérelmezőknek annak azonosításához, hogy a számos IUCLID mező közül melyek az
elsődleges fontosságúak a kérelem sikeres benyújtása érdekében: az összes „kötelező”
adatmezőcsoportot (lásd: 7. Anyag-adatállomány létrehozása fejezet) ki kell tölteni ahhoz,
hogy az ECHA fel tudja dolgozni a kérelmet. Az engedélyezési kérelem IUCLID-ban létrehozott
dokumentációja ezután a REACH-IT alkalmazás segítségével benyújtható az ECHA részére.
A jelen kézikönyv egy vagy több személy (jogi személy) által egy vagy több anyag egy vagy
több felhasználása iránt benyújtott kérelmével kapcsolatban tartalmaz útmutatást.
Az engedélyezési eljárással kapcsolatban további információkért lásd a következőket:





„Az engedély kérelmezésének módja” rész az alábbi weboldalon:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation
az alábbi weboldalon elérhető kérdések és válaszok:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
az alábbi weboldalon elérhető Útmutató az engedélyezési kérelem összeállításához:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
az alábbi weboldalon elérhető Útmutató a társadalmi-gazdasági elemzéshez Engedélyezés:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

A kézikönyv alapfeltevése az, hogy telepítette a IUCLID-ot, és rendelkezik érvényes ECHAfiókkal.
A IUCLID funkcióiról és azok használatáról további információt a IUCLID súgója tartalmaz (lásd
az 1.5 fejezetet: A IUCLID funkciói). A kézikönyv további alapfeltevése az, hogy rendelkezik a
releváns adatokkal.

1.2.

A dokumentáció elkészítésének és benyújtásának áttekintése

A IUCLID-dokumentáció az anyag-adatállományról készített nem szerkeszthető pillanatfelvételfájl, amely az ECHA-hoz benyújtandó információkat tartalmazza. Az alábbi lépésekben
bemutatjuk az engedélyezési kérelem dokumentációjának összeállítását a IUCLID-ban:
1. Jelentkezzen be a REACH-IT-be, és hozza létre a kérelmező Legal entity-t (Jogi személy)
(lásd a 2. fejezetet).
2. Hozza létre a XIV. melléklet szerinti anyaghoz kapcsolódó reference substances
(referenciaanyagok) tételeket a IUCLID-ban (lásd a 6. fejezetet).
3. Hozza létre a XIV. melléklet szerinti anyaghoz kapcsolódó substance dataset-et (anyagadatállomány) a IUCLID-ban (lásd a 7. fejezetet).
4. Vigye be az adatokat az anyag-adatállományba (lásd a 7. fejezetet).
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5. Hozza létre az engedélyezési kérelem dokumentációját a IUCLID-ban (lásd a 9.fejezetet).
6. Exportálja az engedélyezési kérelem dokumentációját a IUCLID-ból (lásd a 10. fejezetet).
7. Nyújtsa be a dokumentációt az ECHA-hoz a REACH-IT-en keresztül (lásd a 11. fejezetet).

1.3.

Az engedélyezési kérelem összeállításához szükséges adatok

Az engedélyezési kérelem összeállításához az alábbi adatok szükségesek:




















a kérelmező(k) azonosító adatai, vagyis neve, elérhetősége (REACH-IT fiók, webes
formanyomtatvány);
a kérelmező(k) kapcsolattartója (REACH-IT fiók, webes formanyomtatvány);
az anyag(ok) azonosító adatai és összetétele a REACH VI. mellékletének 2. szakaszában
meghatározottaknak megfelelően (webes formanyomtatvány, IUCLID 1.1, 1.2 és 1.3
adatmezőcsoportok);
a kérelmező(k) által engedélyezni kért felhasználás(ok) (webes formanyomtatvány, IUCLID
3.5 és 3.10 adatmezőcsoport);
a kérelmező(k) által engedélyezni kért felhasználás(oka)t tartalmazó expozíciós
forgatókönyvek általános adatai (3.5 adatmezőcsoport);
az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági jelentés (CSR), amely ismerteti az anyag
felhasználása során a XIV. mellékletben meghatározott lényegi tulajdonságokból eredő, az
emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatokat (IUCLID 13 adatmezőcsoport).
Ehelyett egy ilyen CSR-t tartalmazó regisztrálási dokumentációra is lehet hivatkozni
(IUCLID 1.3 adatmezőcsoport);
a kérelmező(k) által engedélyezni kért felhasználás(oka)t tartalmazó expozíciós
forgatókönyv(ek) nyilvános változatai (CSR 9. és 10. pontja) (ha a CSR-ben megadott
változat bizalmasnak minősül) (IUCLID 13 adatmezőcsoport);
a helyettesítő alternatívák elemzése, továbbá egy nyilvános változat is (ha a teljes változat
bizalmasnak minősül) (IUCLID 3.10 adatmezőcsoport);
helyettesítési terv, amennyiben releváns, továbbá egy nyilvános összefoglalás is (IUCLID
3.10 adatmezőcsoport);
társadalmi-gazdasági elemzés, amennyiben releváns, továbbá egy nyilvános változat is (ha
a teljes változat bizalmasnak minősül) (IUCLID 3.10 adatmezőcsoport);
a kockázatkezelési intézkedések és az üzemi feltételek összefoglalása (nyilvános
dokumentum) (IUCLID 13 adatmezőcsoport);
indoklás bizonyos kockázatok figyelembe nem vételéről, amennyiben releváns (IUCLID
3.10 adatmezőcsoport);
hivatkozás más kérelmekre vagy korábbi engedélyezésekre, amennyiben releváns (IUCLID
1.3 és 3.10 adatmezőcsoport);
közös kérelem esetén a kérelem formanyomtatványa (beleértve a felhasználások
feltérképezését) (IUCLID 13 adatmezőcsoport);
a kérelmező által képviselt nem uniós vállalat neve és címe (egyedüli képviselők esetén
releváns) (IUCLID 1.7 adatmezőcsoport);
az anyagok csoportosítására vonatkozó érvek (hozzáférési kategória objektum a IUCLID
0.2 adatmezőcsoporton keresztül).

Az alábbi adatokat nem kötelező megadnia. A megfelelő IUCLID adatmezőcsoportokban
(zárójelben jelezzük) azonban önkéntes alapon megadhatja azokat:
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az anyag analitikai adatai (IUCLID 1.4 adatmezőcsoport);
az osztályozásra és címkézésre vonatkozó információk (IUCLID 2.1 adatmezőcsoport);
az anyagot tartalmazó keverékekre vonatkozó információk (IUCLID 3.4 adatmezőcsoport);
végpontok adatai (IUCLID 4-7 adatmezőcsoport);
a becsült mennyiségre vonatkozó információk (IUCLID 3.2 adatmezőcsoport);
a felhasználási telephelyekre vonatkozó információk (IUCLID 3.3 adatmezőcsoport);
az ellenjavallt felhasználásokra vonatkozó információk (IUCLID 3.6 adatmezőcsoport);
az összesített forrásokból származó környezeti értékelés adatai (IUCLID 3.7
adatmezőcsoport);
az átvevőkre vonatkozó információk (IUCLID 1.8 adatmezőcsoport);
az analitikai módszerekre vonatkozó információk (IUCLID 8. adatmezőcsoport);
a szakirodalmi keresésre vonatkozó információk (IUCLID 12 adatmezőcsoport).

Az engedélyezési kérelem helyes összeállítása érdekében először is fontos érteni olyan
fogalmakat, mint a jogi személy, anyag, referenciaanyag, anyag-adatállomány és IUCLID
dokumentáció. Ezeket a fogalmakat, valamint a IUCLID 6 általános funkcióit a jelen kézikönyv
első fejezetei ismertetik. Amennyiben Ön már gyakorlott felhasználója az IUCLID-nak, és
tudja, hogyan lehet jogi személyt, referenciaanyagokat és anyag-adatállományt létrehozni, azt
javasoljuk, lapozzon a kézikönyv 7. fejezetéhez, ahol az engedélyezési kérelem
dokumentációjának kitöltési módjára vonatkozó információk találhatók.

1.4.

A benyújtott dokumentációk ellenőrzése az ECHA által

Az ECHA-hoz benyújtott valamennyi dokumentációt először számos technikai és adminisztratív
ellenőrzésnek vetik alá annak biztosítása érdekében, hogy azok megfelelően kezelhetők és a
szükséges további szabályozói eljárások sikeresen elvégezhetők legyenek. Ezeket az
ellenőrzéseket üzleti szabályok (business rule, BR) szerinti ellenőrzésnek nevezik.
A dokumentációt csak akkor veszik át feldolgozásra, ha az összes vonatkozó üzleti szabály,
például a formátum ellenőrzése és a rendelkezésre álló adminisztratív információk teljesülnek.
Az üzleti szabályok szerinti ellenőrzéssel kapcsolatban további információkért lásd a
mellékletet: A benyújtott dokumentációk üzleti szabályok szerinti, ECHA által végzett
ellenőrzésének áttekintése.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzleti szabályoknak való megfelelés csak azt jelenti, hogy a
dokumentációt befogadták feldolgozásra, nem pedig azt, hogy a dokumentáció hiánytalan.

1.4.1.

Validálási segéd

A Validation assistant (Validálási segéd) beépülő modult azért fejlesztettük ki, hogy lehetővé
tegyük az Ön számára a dokumentáció ellenőrzését, mielőtt benyújtja azt az ECHA-hoz a
REACH-IT-en keresztül.
A dokumentáció benyújtása előtt kifejezetten javasoljuk a Validation assistant (Validálási
segéd) beépülő modul használatát az alábbi két esetben:
i.

Az adatállomány ellenőrzése (a dokumentáció létrehozása előtt) az ennél a
lépésnél jelzett hibák kijavítása céljából.

ii. A végleges dokumentáció ellenőrzése az ennél a lépésnél felmerült problémák
megoldása céljából.
A beépülő modul mindkét lépésnél történő használata alapvető fontosságú a szükségtelen
hibák és az adatbenyújtás esetleges elutasításának elkerülése érdekében.
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A Validation assistant (Validálási segéd) futtatásával kapcsolatban további iránymutatást
tartalmaz a IUCLID súgója.
A validálási segéd nem az összes, hanem csak néhány, az engedélyezési kérelemre vonatkozó
üzleti szabály mentén ellenőrzi a dokumentációt.

1.5.

A IUCLID funkciói

A IUCLID funkcióit részletesen ismerteti a IUCLID alkalmazásba épített súgó. A súgó
megtekintéshez nyomja meg az F1 billentyűt az alkalmazáson belül bárhol. A súgó
megpróbálja megjeleníteni tartalma legfontosabb részeit. Innen tud navigálni a szükséges
konkrét információkhoz. Ha például fut az exportálási varázsló az alkalmazásban, az F1
megnyomásával az Export (Exportálás) funkcióhoz kapcsolódó súgótartalmat nyitja meg. Az F1
megnyomása helyett az alkalmazás felületén elhelyezett, a súgóhoz vezető hivatkozásokat, a
kérdőjel formájú súgó ikont is használhatja.

2. Jogi személy
Az ECHA-hoz a dokumentációkat jogi személyek nyújtják be, amelyek adatait, beleértve az
elérhetőségét is, meg kell adni az adatbenyújtás előtt. A vállalat elérhetőségét Legal Entity
Object-ként (LEO) (Jogi személy objektum) tárolják. LEO-t létrehozhat a IUCLID-ban és az
alábbi ECHA accounts (ECHA fiókok) weboldalon is:
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogi személynek csak azon elérhetőségét használja az ECHA,
amelyet megadott az ECHA fiókokban vagy a REACH-IT-ben.
A IUCLID telepítésekor egy jogi személyt már létrehozott. Több jogi személyt is megadhat a
IUCLID kezdőlapján a Jogi személy
ikonjára jobb egérgombbal kattintva. Az ECHA
azonban nem ellenőrzi, hogy megegyezik-e a IUCLID-ban és az ECHA fiókokban megadott jogi
személy.
Felhívjuk a figyelmét, hogy alapértelmezett beállításként a dokumentáció nem tartalmazza a
jogi személy adatait. Ha szeretné szerepeltetni a jogi személy adatait a dokumentációban, a
dokumentáció létrehozása során módosíthatja az alapértelmezett beállítást a
dokumentációkészítő-varázslóban (lásd A dokumentáció létrehozása című fejezetet).
Ha szerepelteti a jogi személy adatait az ECHA-hoz benyújtásra kerülő dokumentációban,
hasznos lehet ellenőrizni, hogy megegyeznek-e a IUCLID-ban és a REACH-IT-ben megadott
jogi személyek. A következő fejezet tartalmaz információt a Legal Entity Object (Jogi személy
objektum) (LEO) létrehozásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet szinkronizálni
az adatokat a IUCLID és a REACH-IT között.

2.1.

A LEO adatok módosítása és szinkronizálása

A jogi személy adatainak megadásához ECHA fiókot kell létrehoznia, ahol megadhatja és
kezelheti a jogi személy adatait.
A LEO létrehozásakor egy numerikus azonosító, az úgynevezett univerzális egyedi azonosító
(UUID) kerül létrehozásra. A jogi személy UUID-ja például így néz ki: IUC5-a620a92d-32c6426a-b6ee-fc338cde0932.
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Minden LEO-nak más UUID-ja van, még ha ugyanarról a vállalatról is van szó: abban az
esetben, ha a vállalatnak több LEO-ja van.
A jogi személyt szinkronizálni lehet a IUCLID és a REACH-IT között a LEO-nak az ECHA
fiókokból vagy a REACH-IT-ből történő exportálásával. Ezután tudja importálni a fájlt a IUCLID
helyi példányába. Hasznos lehet, ha a UUID minden olyan alkalmazásban azonos, ahol a
vállalat azonosító adatai megjelennek (IUCLID, REACH-IT, az ECHA-hoz benyújtott webes
űrlapok). Ha még nem hozott létre ECHA fiókot, a IUCLID alkalmazásából is exportálhatja a
LEO-t, és importálhatja a fájlt az ECHA fiókokba, amikor létrehoz egy fiókot. Felhívjuk
figyelmét, hogy a LEO-t csak a fiók létrehozásakor tudja importálni az ECHA fiókokba, egy
meglévő ECHA fiókba már nem tudja importálni.
Az egyes alkalmazásokban lévő UUID-k összehasonlítása érdekében az alábbi útvonalat
követve megtalálja azokat az alkalmazásokban:


IUCLID: Kezdőlap > Legal entity (Jogi személy) > dupla kattintás a jogi személyre. A
vállalat UUID-je az IUCLID-ablak alján levő információs panelen látható.



ECHA fiókok: Legal Entity (Jogi személy) fül > General details (Általános információk) >
Legal Entity UUID (Jogi személy UUID-ja)



REACH-IT: Menu (Menü) > Company information (A vállalat adatai) > General information
(Általános információk) > UUID

Az ECHA fiókok kezelésével kapcsolatban további információt tartalmaz az ECHA fiókokra
vonatkozó kézikönyv: http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.

3. Jogi személy telephelye
A Legal entity site (Jogi személy telephelye) mezőben megadhatja azt a telephelyet, ahol az
anyagot gyártja vagy felhasználja. Ez az információ tartalmazza a telephely nevét, címét és
egyéb elérhetőségét, valamint annak lehetőségét, hogy a telephely azonosító adatait egyéb
vállalati / szervezeti IT-rendszerek átvegyék. A Legal entity site (Jogi személy telephelye) csak
egy Legal entity owner-hez (Jogi személy tulajdonosa) tartozik.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem hozhat létre telephelyet úgy, hogy nem társítja valamely jogi
személyhez, de módosíthatja a telephely és a jogi személy közötti kapcsolatot úgy, hogy másik
jogi személyt választ az elérhető jogi személyek közül. Jogi személy telephelyeként több is
társítható ugyanahhoz a jogi személyhez.

3.1.

Jogi személy telephelyének létrehozása

1. Új telephely létrehozásához jobb egérgombbal kattintson a Jogi személy telephelye
ikonjára a kezdőlapon, és válassza ki a New (Új) opciót.
2. Adja meg a telephely nevét, és társítsa egy Jogi személy tulajdonoshoz a
kattintva.

gombra

3. Töltsön ki minél több mezőt a General information (Általános információk) és a Contact
address (Cím) mezőben. Legalább azt a Country-t (Ország) meg kell adni, ahol a telephely
található.
4. A jogi személy telephelyének elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.
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4. Kapcsolattartó
A Contacts (Kapcsolattartók) listájában a megfelelő illetékes személy, például a biztonsági
adatlapért (SDS) felelős személy, toxikológus stb. adatai adhatók meg, amelyet a IUCLID
dokumentációhoz lehet csatolni. Ezt a személyt meg lehet keresni, hogy nyújtson segítséget,
vagy kérdés tehető fel a benyújtott információkkal kapcsolatban.
A dokumentáció benyújtásáért felelős kapcsolattartó adatait a REACH-IT-ben kell megadni és
kezelni.

4.1.

Kapcsolattartó létrehozása

1. Új kapcsolattartó létrehozásához jobb egérgombbal kattintson a Contacts
(Kapcsolattartók) ikonra a kezdőlapon, és válassza ki a New-t (Új).
2. Töltsön ki minél több mezőt a General information (Általános információk) részben.
3. A kapcsolattartó adatainak elmentéséhez kattintson az

ikonra a fő menüben.

5. Vegyi anyagok jegyzékei
A Vegyi anyagok jegyzékei olyan kémiai azonosítókat tartalmaznak, amelyek a
referenciaanyagok meghatározásának alapjául szolgálnak. A jegyzék kifejezés a IUCLID-ban
elérhető különböző kémiai jegyzékek összefoglaló elnevezése. Jelenleg csak az EK-jegyzék az
egyetlen elérhető jegyzék a IUCLID-ban.
Az EK-jegyzék három különböző jegyzékből áll:


EINECS (Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) 1971. január 1. és 1981.
szeptember 18. között az Európai Közösség piacán forgalmazott anyagokat tartalmazza.



ELINCS (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) a 67/548/EGK irányelv (az új
anyagok bejelentési rendszerét létrehozó, veszélyes anyagokról szóló irányelv) alapján
bejelentett és 1981. szeptember 18-át követően forgalomba hozott anyagokat tartalmazza.



NLP-lista (polimernek már nem minősülő anyagok listája) az 1981. szeptember 18. és
1993. október 31. között az Európai Közösség piacán forgalmazott olyan anyagokat
tartalmazza, amelyek az EINECS bejelentési szabályai szerint polimernek minősültek, de a
67/548/EGK irányelv 7. módosítása értelmében többé már nem tekinthetők polimernek.

Az EK-jegyzékben szereplő bejegyzések egy kémiai névből és egy számból (EK-név és EKszám), a CAS-számból1 (amennyiben rendelkezésre ál), a molekulaképletből (amennyiben
rendelkezésre áll) és (bizonyos típusú anyagoknál) leírásból állnak.

6. Referenciaanyag
A Reference substance (Referenciaanyag) funkció lehetővé teszi egy adott anyag vagy egy
anyag adott összetevője azonosító adatainak, úgymint kémiai név (EK-név, CAS-név, IUPACElőfordulhat, hogy az EK-jegyzékben 4-essel kezdődő EK-számmal rendelkező anyagok esetében nem tették közzé a CAS-számot, bár az adott
anyagnak lehet, hogy van CAS-száma. Ennek az volt az oka, hogy az új anyagok korábbi jogi szabályozás szerint bejelentési rendszerében a
CAS-szám bizalmas kezelését lehetett kérni, amelyet emiatt nem tettek közzé.
1
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név, szinonimák stb.), azonosító kódok (EK-szám, CAS-szám), molekuláris és szerkezeti
információk tárolását.
AReference substance (Referenciaanyag) lista lehetővé teszi ugyanazon kémiai azonosítók
esetén ugyanazoknak az adatoknak a használatát, amelynek révén nem kell újra bevinni
azokat, és az adatokat központilag lehet kezelni és módosítani. A Reference substance
(Referenciaanyag) listát a helyi példányában közvetlenül Ön kezeli. Minden referenciaanyag
korlátlan számú anyag vagy keverék / termék adatállományhoz társítható. A referenciaanyag
információinak módosításához nyissa meg a Reference substance (Referenciaanyag) listát,
keresse meg az adott referenciaanyagot, és módosítsa. A módosítás a referenciaanyaghoz
társított minden egyes adatállományt érinti.
A lista tételeinek növeléséhez a IUCLID weboldalról kereshet, letölthet és importálhat
referenciaanyagokat a helyi példányára. Ezeket a referenciaanyagokat azért határozták meg
előzetesen, hogy javuljon az adatminőség, és csökkenjen az adatbevitel szükségessége.

6.1.

Referenciaanyag létrehozása

Ha nem találja a referenciaanyagot a Reference substance (Referenciaanyag) listában, új
referenciaanyagot hozhat létre.
Kétféle adatot kell megadni a referenciaanyag esetében:
1. a referenciaanyagra vonatkozó egyedi információ: ez az információ pontosan megfelel az
adott referenciaanyag által érintett anyagnak / összetevő(k)nek;
2. a referenciaanyaghoz kapcsolódó információ: ez az információ nem pontosan felel meg az
adott referenciaanyag által érintett anyagnak / összetevő(k)nek valamely alábbi oknál
fogva:





az információ általános, mivel más anyagokra / összetevőkre is vonatkozik;
az információ a referenciaanyag összetevői közül csak néhányra vonatkozik valamely anyag
vagy összetevők egy csoportja esetén;
az információ hasonló összetevőre / anyagra vonatkozik;
az információ nem a legújabb rendelkezésre álló információ az anyag / összetevő(k)
azonosításához.

A kapcsolódó információt az Identifiers of related substances (Kapcsolódó anyagok azonosító
adatai) mezőben kell megadni, mivel kétértelműséget teremthet azon anyag vagy
összetevő(k) azonosító adataival kapcsolatban, amelynek a referenciaanyag megfelel.
Referenciaanyag létrehozása:

1. Kattintson jobb egérgombbal a referenciaanyag
a New (Új) opciót.

ikonra a kezdőlapon, majd válassza

2. Adja meg a referenciaanyag nevét.
3. Ha a referenciaanyag szerepel az EK-jegyzékben, társíthatja azt a tételt az Add
(Hozzáadás) gombra kattintva.
4. Ha a referenciaanyag nem szerepel az EK-jegyzékben, válasszon indokolást a No
inventory information available (Nincs elérhető információ a jegyzékben) szöveg alatti
listában felsoroltak közül.
5. Töltse ki a referenciaanyagra vonatkozó további mezőket, amennyire csak lehetséges.
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Az alábbi adatokat, amennyiben rendelkezésre állnak és/vagy indokoltak, az összes ismert
összetevő és adalékanyag esetén meg kell adni:













EK-jegyzék adatai,
CAS-szám és CAS-név,
IUPAC-név,
Leírás (Adjon meg a referenciaanyag leírásához minden további releváns információt ebben
a mezőben. Ez különösen akkor fontos, amikor a referenciaanyag nem felel meg egy jól
meghatározott vegyi anyagnak. Szükség esetén fájlokat lehet csatolni.),
Szinonimák,
Kapcsolódó anyagok azonosító adatai,
Molekulaképlet (ha a referenciaanyagból nem lehet molekulaképletet származtatni, ennek
indoklását a Remarks (Megjegyzések) mezőben kell feltüntetni az adatmezőcsoport alján);
Molekulatömeg-tartomány,
SMILES-jelölés,
InChI,
Töltse fel a szerkezeti képletet mutató képet.

6. A referenciaanyag elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.

7. Anyag-adatállomány létrehozása
Ez a fejezet bemutatja, hogy a IUCLID egyes adatmezőcsoportjaiban milyen adatokat kell
megadnia, ami függ a IUCLID dokumentáció útján történő adatbenyújtás típusától.
Az adatok bevitele során használhatja a IUCLID beépített súgóját. A súgó megtekintéshez
nyomja meg az F1 billentyűt az alkalmazáson belül bárhol, és a legfontosabb információk
megjelennek a súgóablakban.
IUCLID dokumentáció létrehozásához először egy anyag adatállományt kell létrehozni. Az
anyag adatállomány az anyag adminisztratív és tudományos adatainak a gyűjteménye. Az
adatállomány adata módosítható: hozzáadhat, törölheti vagy módosíthatja az adatállomány
adatát. Az adatállomány a dokumentáció alapja. A dokumentáció egy adott időpontban
készített pillanatfelvétel az adatállományról; a dokumentáció adatai nem módosíthatók.

Adatállomány létrehozása:
1. Kattintson jobb egérgombbal az anyag
New (Új) opciót.

ikonra a IUCLID kezdőlapján, majd válassza a

2. Töltse ki a Substance name (Anyagnév) mezőt. Olyan nevet adjon meg, amellyel könnyen
megkülönböztetheti az anyagot, különösen, ha az Ön IUCLID példánya több adatállományt
tartalmaz.
3. Rendeljen hozzá egy meglévő jogi személyt az adatállományhoz a
gombra kattintva.
Egy új ablak jelenik meg, amelyben kereshet az Ön IUCLID példányában szereplő jogi
személyek között. Adja meg a keresési feltételeket, válassza ki a megfelelő jogi személyt a
listáról, és rendelje hozzá az anyag adatállományhoz.
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4. Az adat elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.

A mezők kitöltésével kapcsolatban további információ található az 1.1 Azonosítás című
részben.

Adatállomány kitöltése:
1. Az adatállomány a létrehozását követően megjelenik a navigációs panelen a képernyő bal
oldalán.
2. Az adatállomány megnyitásához kattintson duplán vagy jobb egérgombbal, majd válassza
az Open (Megnyitás) opciót.
3. Ha megnyitotta az adatállományt, megjelenik a Table of contents (Tartalomjegyzék) (TOC)
fül a képernyő navigációs panelén.
4. A készülő dokumentáció típusa szempontjából releváns tartalomjegyzék megtekintéshez
kattintson a lefelé mutató teli nyílra (

) a TOC fülön.

5. Különböző adatbenyújtási típusok jelennek meg. Válassza ki a megfelelő adatbenyújtási
típust a listáról.
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A sablon kiválasztása a listából
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6. Az adatbenyújtás típusa szempontjából releváns adatmezőcsoportok megjelennek. A
kötelezően kitöltendő adatmezőcsoportokat csillag jelöli ( ). Felhívjuk a figyelmét, hogy
ha az adatállomány létrehozásakor még nem tudja, pontosan milyen REACH
dokumentációtípust fog készíteni, választhatja a REACH Complete table of contents (REACH
Teljes tartalomjegyzék) opciót. Ez a REACH-rendelet alapján releváns valamennyi
adatmezőcsoport tartalomjegyzékét megjeleníti.
Az adatállomány létrehozását követően beviheti az anyag adatait az adatállományba. A
következő fejezetek ismertetik, milyen adatokat kell megadni a IUCLID egyes
adatmezőcsoportjaiban az adatbenyújtás adott, e kézikönyv által hivatkozott típusa esetén. Az
adatmezőcsoportokat a IUCLID szerinti nevük és számuk alapján ismertetjük.
Az adatállomány különböző részeinek kitöltése során felhívjuk a figyelmét arra, hogy:




ha létrehoz a táblázatban egy sort, ki kell töltenie az oszlopokat,
az other (egyéb) opció listáról való kiválasztásakor ki kell töltenie a mellette lévő beviteli
mezőt,
ha mező kapcsolódik egy elemhez, azt ki kell töltenie.

Az engedélyezési kérelemre vonatkozó adatbenyújtás típusa a REACH Application for
authorisation (REACH engedélyezési kérelem).
Annak érdekében, hogy az engedélyezési kérelmet feldolgozzák, legalább a IUCLID 1.1, 1.2,
1.3, 3.5, 3.10, és 13 adatmezőcsoportokat ki kell tölteni. Ezen adatmezőcsoportok kitöltéséhez
szükséges részletek a kézikönyv későbbi fejezetében kerülnek bemutatásra (7. fejezet).

7.1.

Másolás / frissítés regisztrált anyag-adatállományból

Egy regisztráláshoz már benyújtott anyag-adatállomány tartalmazhat az engedélyezés
szempontjából is releváns információkat. A kérelmező kihasználhatja ezt oly módon, hogy egy
létező regisztrált anyag-adatállományt átmásol az engedélyezési kérelemhez újonnan
létrehozott anyag-adatállományba. Így például a IUCLID 1.1 Azonosítás, 1.2 Összetétel, 3.5
Azonosított felhasználások és 13. Értékelési jelentések adatmezőcsoportok esetében előnyös
lehet, ha egy már létező regisztrált anyag-adatállományból automatikusan importálja azokat.
A kérelmező ezt követően megkezdheti a kifejezetten az engedélyezési kérelemhez kapcsolódó
információk megfelelő pontosítását (pl. Előfordulhat, hogy nem minden, a regisztrált anyagadatállományban megadott és ismertetett felhasználás releváns az engedélyezés
szempontjából).
Az anyag-adatállomány másolati példányának létrehozásával kapcsolatban további
iránymutatást tartalmaz a IUCLID súgója.

7.2.

Több anyagra vonatkozó dokumentációk - Kategória
megközelítés

A kérelmet egy, vagy az anyagok csoportjának a REACH XI. melléklet 1.5. szakaszában foglalt
meghatározásának megfelelő több anyagra lehet benyújtani.
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Több anyag esetén a dokumentáció összeállításához a IUCLID-ban az alábbi lépéseket kell
követni:
1. A csoporthoz tartozó minden egyes anyag esetén hozzon létre külön anyag-adatállományt,
amelyekben a csoporthoz nem tartozó anyagok esetén szükséges összes adatot, vagyis a
IUCLID 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 3.10, és 13 adatmezőcsoportokat ki kell tölteni.
2. Több anyagra vonatkozó kérelem esetén a 3.10 adatmezőcsoportban meg lehet jelölni,
hogy melyik felhasználás melyik anyagra vonatkozik a kérelemben. Ha például valamely
felhasználás az összes anyagra vonatkozik, a kategóriához hozzárendelt összes anyagadatállomány 3.10 adatmezőcsoportjában meg kell adni; ha valamely felhasználás csak
egy (vagy néhány) anyagra vonatkozik, csak a releváns anyag-adatállomány(ok) 3.10
adatmezőcsoportjában kell megadni. További részleteket a kézikönyv 7.6.7. fejezete
tartalmaz.
3. Hozzon létre egy kategóriát a IUCLID-ban: Kattintson jobb egérgombbal az Category
(Kategória) ikonra a IUCLID kezdőlapján, majd válassza a New (Új) opciót. Töltse ki a
Category name (Kategórianév) mezőt. Rendeljen hozzá egy meglévő Legal entity-t (jogi
személy) az adatállományhoz a
gombra kattintva. A Justifications and discussions
(Indoklások és diszkussziók) rész alatt töltse ki a Category rationale (Kategória indoka)
mezőt.
4. Rendelje a kategóriához a fenti 1-2. lépésekben létrehozott anyag-adatállományokat: A
kategória tagjai alatt kattintson a
gombra, keresse meg és válassza ki a releváns
anyag-adatállományokat, majd kattintson az Assign (Hozzárendelés) gombra. Az adat
elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.

5. A dokumentációt létre tudja hozni a fenti 1. lépésben létrehozott bármely anyagadatállományból. Ennek érdekében a dokumentáció-összeállító varázsló első lépésénél a
Substance (Anyag) fül alatt válassza az EU REACH: REACH Application for authorisation (EU
REACH: REACH engedélyezési kérelem) opciót, majd a Use related categories
(Felhasználáshoz kapcsolódó kategóriák) fül alatt válassza a Yes (Igen) opciót. Ezáltal a
dokumentációba beépül a kategóriához rendelt összes anyag-adatállomány. Ha az anyag
több kategóriához tartozik, válassza a Select category(ies) (Kategória(ák) kiválasztása)
opciót, és válassza ki a megfelelő kategóriát a listából. Folytassa a dokumentáció
összeállítását a jelen kézikönyv 7. fejezetében ismertetett módon.
A REACH kategória megközelítésén alapuló dokumentáció létrehozásával kapcsolatban további
iránymutatást tartalmaz a IUCLID súgója.
Az anyagok csoportjára vonatkozó kérelem benyújtásának eldöntése során az egyik
legfontosabb szempont a kérelem egyértelműségének és átláthatóságának fenntartása. Az
anyagok csoportosításával kapcsolatban további iránymutatást tartalmaz az alábbi weboldalon
elérhető Útmutató az engedélyezési kérelem összeállításához c. kiadvány 1. melléklete: Az
anyagok csoportosításával kapcsolatos szempontok:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach,, valamint az ECHA honlapja az
alábbi címen: http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Az anyagok csoportjára vonatkozó ilyen adatbenyújtások esetleges összetettsége és technikai
problémái miatt az ECHA azt javasolja, hogy csak a legkedvezőbb esetben csoportosítson
anyagokat, vagyis ha a csoport összes anyagához ugyanazok a felhasználások tartoznak.
Összetettebb esetekben lehet, hogy ajánlatosabb a csoport minden egyes anyaga esetén külön
kérelmet benyújtani.
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Adatállomány több kérelmező esetén - Közös kérelem

Engedélyezési kérelmet egy kérelmező vagy kérelmezők csoportja (közös kérelem) nyújthat
be. Kérelmezők csoportjára vonatkozó kérelem benyújtásának eldöntése során az egyik
legfontosabb szempont a kérelem egyértelműségének és átláthatóságának fenntartása. A
közös kérelmekkel kapcsolatban további iránymutatást tartalmaz a
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach weboldalon elérhető Útmutató
az engedélyezési kérelem összeállításához c. kiadvány, valamint az ECHA honlapja az alábbi
címen: http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
A közös kérelmek esetleges összetettsége és technikai problémái miatt az ECHA kifejezetten
azt javasolja, hogy csak akkor állítson össze és nyújtson be közös kérelmet, ha a csoporthoz
tartozó összes társkérelmező megállapodott a kérelemben szereplő összes adat
megosztásának elfogadható módjáról. Összetettebb esetekben lehet, hogy ajánlatosabb
minden egyes társkérelmezőnek külön kérelmet benyújtani.
Az ECHA egy egészként kezeli a közös kérelmet, és nincs lehetősége a kérelmezők közötti
titoktartási kérdések kezelése érdekében sajátos intézkedéseket hozni. A kérelem feldolgozása
és az azzal kapcsolatos vélemény kialakítása során tehát a bizalmas adatokra valószínűleg
hivatkoznak a kérelmezők csoportján belül; felhívjuk a figyelmet, hogy például az ECHA
REACH-IT-en keresztül történő közléseit a közös kérelem összes kérelmezőjének megküldik.
A közös kérelem anyag-adatállományát tartalmazó dokumentációt egyetlen jogi személynek (a
továbbiakban: dokumentációt benyújtó kérelmező) kell benyújtani az ECHA-hoz. A kézikönyv
8. fejezete részletesen ismerteti, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek az anyagadatállomány mellett még milyen típusú adatokat kell megadni. A kérelmezők felsorolása és a
kért felhasználások feltérképezése azon fontos információk közé tartozik, amelyet meg kell
adni. A feltérképezés célja annak meghatározása, hogy melyik kérelmező melyik
felhasználás(ok) engedélyezését és mely anyag(ok) vonatkozásában kéri. Ezen információ
megadása érdekében a IUCLID dokumentáció 13. adatmezőcsoportjában egy külön
formanyomtatványt kell csatolni. Ezt a formanyomtatványt (közös kérelem
formanyomtatványa) az adott webes formanyomtatvány alkalmazásával hozzák létre, és a
társkérelmezőknek is meg kell küldeni, hogy meg tudják erősíteni a közös kérelem
benyújtásában való részvételüket. (További részletekért lásd a 8. fejezetet.)

7.4.

1. adatmezőcsoport – Általános információk

Az 1. General information (Általános információk) adatmezőcsoportban adja meg az anyag
egyes azonosító adatait és a kérelmező(k) azonosító adatait. Az 1.4, 1.5 és 1.8
adatmezőcsoportok opcionálisak. Az 1.7 adatmezőcsoportot csak akkor kell kitölteni, ha
valamelyik kérelmező egyedüli képviselő.
Az 1. adatmezőcsoport kitöltése során felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
i.

Az anyag azonosító adatainak összhangban kell lenni a XIV. melléklet megfelelő az alábbi weboldalon elérhető - tételénél szereplő azonosító adatokkal, vagy ezen
adatoknak magukba kell foglalni: http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list

ii. A Public name (Nyilvános név) mező általában nem releváns, mivel a kért
anyagnak megfelelő XIV. melléklet szerinti tétel nem lehet bizalmas.
iii. Nem lehet Third party representative-et (képviselőként eljáró harmadik fél)
kijelölni engedélyezési kérelem esetén.
iv. Közös kérelem esetén az egyes kérelmezők szállítói láncban betöltött szerepkörét
(Gyártó, Importőr, Továbbfelhasználó, Egyedüli képviselő) fel kell tüntetni a
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kérelem formanyomtatvány létrehozásakor (lásd a 8. fejezetet).

7.4.1.1.1. adatmezőcsoport – Azonosítás
Az 1.1. adatmezőcsoport az anyag azonosítását, a szállítói láncon belüli szerepkört és a
(referencia)anyag típusát foglalja magában.
Az adatmezőcsoport kitöltéséhez kövesse a következő lépéseket:
1. A Substance name (Anyagnév) mezőben adja meg annak az anyagnak a nevét, amelyre
vonatkozóan készíti a dokumentációt.
2. Ha az anyagnév bizalmas kezelését kéri, ki kell töltenie a Public name (Nyilvános név)
mezőt. Ebben a mezőben kell megadnia a nyilvánosságra hozható általános nevet, amely
megfelelően körülírja az anyagot.
A REACH-rendelet szerinti felhasználás tekintetében az anyag public name (nyilvános nevének)
levezetésével kapcsolatban további információt talál a következő weboldalon:
http://echa.europa.eu/manuals.

3. Rendeljen hozzá egy Legal entity-t (jogi személyt) az anyag adatállományhoz a
kattintva (lásd a Legal entity (Jogi személy) c. fejezetet).

gombra

4. A REACH-rendelet szerinti regisztrálás, megkeresés és PPORD dokumentációk esetén
képviselőként eljáró harmadik felet is megadhat.
Az adatbenyújtása tekintetében képviselőként eljáró harmadik fél adatait az adatbenyújtás
előtt a REACH-IT-ben kell megadni és kezelni. A képviselőként eljáró harmadik féllel
kapcsolatban további információt tartalmaz az alábbi weboldalon elérhető Útmutató az adatok
megosztásához: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

A szállítói láncban betöltött szerepkör:
5. Az anyaggal kapcsolatban a szállítói láncban betöltött szerepköre szerint válasszon legalább
egy jelölőnégyzetet ebben az adatmezőcsoportban.

Az anyag azonosítása:
6. Kattintson a
érdekében.

gombra az anyag adatállományhoz egy referenciaanyag hozzárendelése

7. Megjelenik egy lekérdezési párbeszédablak. Keresse meg a referenciaanyagot. Kattintson
az Assign (Hozzárendelés) gombra.
Ha azért nem találja a referenciaanyagot, mert még nem hozták létre, kattintson a New (Új)
gombra, és hozza létre (lásd a Reference substance (Referenciaanyag) c. fejezetet).

A referenciaanyagra vonatkozóan megadandó információk az anyag típusától függenek:


Egy összetevőből álló anyagok:
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Az egy összetevőből álló anyag jól meghatározott anyag, amely esetén egy összetevő
legalább 80 tömegszázalékos koncentrációban van jelen. Ez az összetevő az anyag fő
összetevője. Az anyagot a fő összetevő kémiai neve szerint nevezik el.
Ha az anyag egy összetevőből álló anyag, rendelje hozzá a fő összetevőnek megfelelő
reference substance2-t (referenciaanyagot) az 1.1 adatmezőcsoportban.


Több összetevőből álló anyagok:

A több összetevőből álló anyag jól meghatározott anyag, amely esetén több, mint egy
összetevő 10 és 80 tömegszázalék közötti koncentrációban van jelen. Ezek az összetevők
jelentik az anyag fő összetevőit. A több összetevőből álló anyag neve általában a fő összetevők
reakciótömege.3
Ha az anyag több összetevőből álló anyag, rendelje hozzá a fő összetevők
reakciótömegének megfelelő reference substance4-t (referenciaanyagot) az 1.1
adatmezőcsoportban.


UVCB anyagok:

Az UVCB anyagok (vagyis ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, komplex
reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok) olyan anyagok, amelyeket nem lehet
megfelelően azonosítani a kémiai összetételük alapján.
Ha az anyag UVCB anyag, rendelje hozzá az UVCB anyagnak megfelelő reference substance5-t
(referenciaanyagot) az 1.1 adatmezőcsoportban.

Az anyag típusa:
8. Válassza ki a megfelelő Type of substance-t (Anyagtípus) a listáról. A REACH-rendelet
szerinti adatbenyújtások esetén csak az egy összetevőből álló, a több összetevőből álló és
az UVCB anyagok közül választhat (a polymer (polimer) és other: (egyéb:) opciók nem
relevánsak).

Javasoljuk az Útmutató az anyagoknak a REACH és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és
megnevezéséhez c. dokumentum áttekintését is, ami az alábbi címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach.
9. Válassza ki a listáról az Origin (Eredet) értéket, pl. szerves vagy szervetlen.
10. Ha szükséges, az anyag további azonosító adatait is megadhatja az Other identifiers
(Egyéb azonosító adatok) mezőben. Ilyen azonosítók lehetnek például az anyag
kereskedelmi nevei, olyan azonosítók, amelyekről az anyag korábban ismert volt, de
később felváltották vagy pontosították, vagy más szabályozási rendszer szerinti
Felhívjuk a figyelmét, hogy a referenciaanyag esetén meg kell adnia az alábbiakat: Molecular formula (molekulaképlet), Molecular weight range
(molekulatömeg-tartomány) és Structural formula (szerkezeti képlet). Továbbá a SMILES notation (SMILES kód) is meg kell adnia, ha
rendelkezésre áll.
2

Bizonyos, izomerek reakciótömegeinek megfelelő több összetevőből álló anyagokat néhány esetben egyszerűbb egy kémiai név alkalmazásával
megnevezni, amely esetben az izomer nem „reakciótömegként” kerül meghatározásra.
3

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Molecular formula (Molekulaképlet), Molecular weight range (Molekulatömeg-tartomány) és Structural formula
(Szerkezeti képlet) adatait meg kell adni, vagy ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor azt meg kell indokolnia a Remarks (Megjegyzések)
mezőben. Továbbá a SMILES notation (SMILES kód) is meg kell adnia, ha rendelkezésre áll.
4

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Molecular formula (Molekulaképlet), Molecular weight range (Molekulatömeg-tartomány) és Structural formula
(Szerkezeti képlet) adatait meg kell adni, vagy ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor azt meg kell indokolnia a Remarks (Megjegyzések)
mezőben. Továbbá a SMILES notation (SMILES kód) is meg kell adnia, ha rendelkezésre áll.
5
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azonosításra szolgáló azonosító adatok. A kémiai (tudományos) szinonimákat nem itt,
hanem a referenciaanyag adatainál kell megadni.
11. A korábban már meghatározott kapcsolattartók adatait kibővítheti az ezen anyaggal
kapcsolatos kapcsolattartó(k) adataival (lásd a Kapcsolattartó fejezetet).
12. Az adatok elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.

A XIV. melléklet tartalmazhat olyan tételeket, amelyek esetén lehet, hogy nem egyértelmű a
IUCLID 1.1 adatmezőcsoport kitöltése, pl. az egynél több EK-számmal rendelkező tételek. Az
ilyen tételekkel kapcsolatban konkrét (eseti alapú) iránymutatások találhatók az ECHA
honlapján a Kérdések és válaszok részben az alábbi címen: http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (lásd azon belül a következő részt: Applications for
Authorisation - Technical instructions for specific Annex XIV entries (Engedélyezési kérelmek Technikai iránymutatások egyes XIV. melléklet szerinti tételek esetén).

7.4.2.1.2. adatmezőcsoport – Összetétel
Az 1.2. adatmezőcsoport az anyag azonosításának az összetétel szintjén történő leírására
szolgál. Ebben az adatmezőcsoportban az összetétel összetevőinek - beleértve a szennyezőket
és az adalékanyagokat is - azonosító adatait és koncentrációját kell megadni. Ebben az
adatmezőcsoportban adja meg az összetétel(ek) halmazállapotát és formáját.
Javasoljuk, hogy győződjön meg arról, hogy az IUCLID 1.1. és 1.2. adatmezőcsoportjában
megadott információk elegendőek az anyag egyértelmű azonosításához, és a két
adatmezőcsoport konzisztens egymással. Ez különösen azt jelenti, hogy a megadott adatok
nem lehetnek annyira általánosak, hogy több anyag leírására is alkalmasak lehessenek.
Az anyag adatállományának legalább egy olyan összetétel rekordot kell tartalmaznia, amely
megfelel a regisztráló, bejelentő vagy kérelmező által gyártott, behozott vagy felhasznált
összetételnek. Az anyag és az összeállítandó dokumentáció típusától függően lehet, hogy több
összetételt is meg kell adni. Ez különösen abban az esetben fordulhat elő, ha az összetételbeli
különbségek az anyag veszélyességi profilját és osztályozását befolyásolják.
Minden összetételt rekordként kell megadni az IUCLID-ben. Új rekord létrehozása:
1. Jobb egérgombbal kattintson az 1.2. Composition (Összetétel) opcióra a TOC
(Tartalomjegyzék) ablakban a navigációs panelen a képernyő bal oldalán.
2. A megnyíló listából válassza a New record (Új rekord) elemet.
3. Létrehozta az összetétel megadásra szolgáló új rekordot.
Ezután adja meg az anyag összetételére vonatkozó információkat.

Általános információ:
1. Adjon meg az összetételre vonatkozóan egy leíró jellegű Name értéket (nevet). Ez
különösen akkor fontos, ha több összetételt ad meg.
2. A Type of composition (Összetétel típusa) mezőben a legal entity composition of the
substance (az anyag jogi személy általi összetétele) az alapértelmezett kijelölés. Ez a
regisztráló, bejelentő vagy kérelmező által gyártott, behozott vagy felhasznált összetételt
jelenti. Minden egyes adatállománynak legalább egy ilyen típusú összetételt kell
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tartalmaznia. Csak akkor módosítsa ezt az értéket, ha más célra használt összetételt kíván
megadni. Az összeállítandó adatbenyújtás típusára vonatkozó specifikus útmutatások
tartalmaznak további információt arról, hogy milyen összetételtípusok adhatók meg az
adott adatbenyújtás esetében.
3. Adja meg az összetétel State/form értékét (halmazállapotát/formáját) a megfelelő értéknek
a listából való kiválasztásával. Ha az anyag több halmazállapotban vagy formában jelenik
meg, minden egyes halmazállapotra vagy formára külön összetételt kell létrehozni.
4. További adatokat adhat meg az összetételről a Description of composition(Összetétel
leírása) mezőben. Ennek különösen több összetétel megadása esetén van jelentősége,
hogy egyértelműen meg tudja különböztetni az összetételeket. Javasoljuk, hogy adjon meg
további szempontokat azzal kapcsolatban, hogyan határozták meg az összetételt, ha az
összetételt széles koncentráció-tartományok jellemzik, vagy polimorfokat vagy izomereket
tartalmaz. Azon anyagok esetén, amelyek jól meghatározott és számszerűsített
összetevőkkel nem határozhatók meg (pl. UVCB anyagok), ebben a mezőben az összetétel
további azonosító adatait adhatja meg, ideértve a kiindulási anyagok azonosító adatait és
az anyag gyártási folyamatának ismertetését.
5. Alátámasztó mellékleteket is csatolhat az Attached description (Mellékelt leírás) mezőben.
6. A Justification for deviations (Eltérések indoklása) mezőben adja meg - szükség esetén - az
anyag összetételének megadására vonatkozó szabályoktól való eltérés indoklását a
jogszabálynak és a http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidanceon-reach weboldalon elérhető Útmutató az anyagoknak a REACH- és a CLP-rendelet szerinti
azonosításához és megnevezéséhez c. kiadványnak megfelelően.

Tisztasági fok:
7. Adja meg az összetétel tisztasági fokát mértékegységgel együtt. Az alább bemutatott
példában egy 95-98% (w/w) tisztaságú anyagot használunk. Megjegyzés: A tisztasági
foknak meg kell egyezni az összetétel (fő) összetevőinek teljes koncentrációjával.

2. Ábra:

Tisztasági fok

Összetevők:
8. Adja meg a constituents (összetevőket) a
gombra kattintva. Az összetételnek legalább
egy összetevőt kell tartalmazni. A megadandó összetevők száma az anyag típusától függ.
További összetevő megadásához kattintson a
gombra, és újabb mezők jelennek meg.
9. Rendeljen hozzá az újonnan létrehozott összetevőhöz reference substance-t
(referenciaanyagot) a
gombra kattintással. Keresse meg a megfelelő referenciaanyagot,
válassza ki és adja hozzá az Assign (Hozzárendelés) gombra kattintással; vagy új
referenciaanyagot is létrehozhat az összetevő meghatározása érdekében (lásd: Reference
substance (Referenciaanyag). Győződjön meg arról, hogy a referenciaanyag kémiai nevét
az IUPAC name (IUPAC név) mezőben, valamint - ha rendelkezésre állnak - az EK és CAS
azonosítókat megadta.
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10. Minden összetevő estében adja meg a Typical concentration (Jellemző koncentráció) és a
Concentration range (Koncentráció-tartomány) értéket (minimum és maximum értékeket,
mértékegységet is).

3. Ábra:

Összetevő

Szennyezők és adalékanyagok:
11. Az Impurities (szennyezőkre) és Additives (adalékanyagokra) vonatkozó információk
megadásakor ugyanazt az eljárást kell követni.
12. Ha a szennyező vagy adalékanyag az anyag osztályozása és címkézése szempontjából
releváns, a megfelelő jelölőnégyzetet be kell jelölni.
13. Az additive (adalékanyag) funkcióját a Function (Funkció) listából kell kiválasztani.
Kizárólag a stabiliser (stabilizáló) szóval kezdődő értékek alkalmazhatók a REACH- és a
CLP-rendelet értelmében.
Ismeretlen szennyezők megadásához hozzon létre egy általános referenciaanyagot (lásd:
Reference substance (Referenciaanyag)), és írja be az IUPAC name (IUPAC név) mezőbe az
unknown impurities (ismeretlen szennyezők) kifejezést. A szennyezőnél a Remarks
(Megjegyzések) mezőben adja meg a szennyezők jellegét, számát és relatív mennyiségét,
amennyire csak lehetséges. Az ismeretlen szennyezők esetében adja meg a Typical
concentration (Jellemző koncentráció) (mértékegységgel) és a Concentration range
(Koncentráció-tartomány) értéket (mértékegységgel).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Az engedélyezési kérelem összeállítása

4. Ábra:

Közzététel dátuma: 2015. október

Ismeretlen szennyezők
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Adalékanyag

Ha az összetétel megadásakor az egy összetevőből álló, a több összetevőből álló vagy az UVCB
anyag azonosítására vonatkozó szabályoktól eltér, az eltérésre magyarázatot kell adnia a
Justification for deviations (Eltérések indoklása) mezőben. Ilyen eltérésre adhat okot például,
ha egy összetevőből álló anyag esetén a fő összetevő 80%-nál kisebb koncentrációban van
jelen.
A megadandó összetétel az anyag típusától függ:
Egy összetevőből álló anyagok:
Egy összetevőből álló anyag esetén az alábbi információkat kell megadnia:


Kizárólag a fő összetevőt adja meg az 1.2 adatmezőcsoportban a Constituents
(Összetevők) mezőben. Társítsa ehhez az összetevőhöz ugyanazt a referenciaanyagot,
amelyet az 1.1 adatmezőcsoportban társított.



Adjon meg külön-külön minden szennyezőt az Impurities (Szennyezők) mezőben az 1.2
adatmezőcsoportban.



Adjon meg az összetétel stabilizálásához szükséges minden adalékanyagot az Additives
(Adalékanyagok) mezőben az 1.2 adatmezőcsoportban. Válassza ki a Function (Funkció)
listából az adalékanyag stabilizáló funkcióját.
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Adja meg a fő összetevő koncentráció-tartományát (a minimum és a maximum értéket is)
és jellemző koncentrációját, minden szennyezőt és adalékanyagot.
Megjegyzés: Az egy összetevőből álló anyag fő összetevője esetén a jellemző koncentráció
és a koncentráció-tartomány általában nem lehet 80 tömegszázaléknál kisebb.6



Adja meg az összetételre vonatkozó, a fő összetevő koncentráció-tartományának megfelelő
tisztasági fokot.

Több összetevőből álló anyagok:
Több összetevőből álló anyag esetén az alábbi információkat kell megadnia:


Adja meg a fő összetevőket az 1.2 adatmezőcsoportban a Constituents (Összetevők)
mezőben.
Megjegyzés: A fő összetevőknek valamennyi megadott összetétel esetén meg kell egyezni.



Adjon meg minden más, 10% alatti összetevőt az Impurities (Szennyezők) mezőben az 1.2
adatmezőcsoportban.



Adjon meg az összetétel stabilizálásához szükséges minden adalékanyagot az Additives
(Adalékanyagok) mezőben az 1.2 adatmezőcsoportban. Válassza ki a Function (Funkció)
listából az adalékanyag stabilizáló funkcióját.



Adja meg a fő összetevők koncentráció-tartományát (a minimum és a maximum értéket is)
és jellemző koncentrációját, minden szennyezőt és adalékanyagot.
Megjegyzés: Az egyes fő összetevők esetén a jellemző koncentráció és a koncentrációtartomány általában  10 és  80%.7
Adja meg az összetételre vonatkozó, a fő összetevők teljes koncentráció-tartományának
megfelelő tisztasági fokot.



UVCB anyagok:
UVCB anyag esetén az alábbi információkat kell megadnia:


Ismertesse a gyártási folyamatot, valamint az anyag azonosítása szempontjából egyéb
releváns információkat a Description of the composition (Összetétel leírása) mezőben.
Megjegyzés: A gyártási folyamat leírásának megkönnyítése érdekében a Description of
composition (Összetétel leírása) mezőnél egy szövegbeviteli sablon található, amely
javaslatokat tartalmaz a beírandó szövegre. A szövegbeviteli sablon megnyitásához
kattintson arra az ikonra, amely egy „A” betűből és alatta egy jobbra mutató nyílból áll: .
Megnyílik egy felugró ablak. Kattintson az Option 2: composition of a UVCB substance (2.
lehetőség: UVCB anyag összetétele) elemre. A szövegnek a sablonból a mezőbe való
másolásához kattintson az Insert (Beillesztés) gombra. A szöveg ezt követően szabadon
szerkeszthető, hogy csak a releváns adatokat tartalmazza.

A „80%-os szabálytól” való bármely eltérést hiteles indoklás nélkül nem lehet alkalmazni. Az indoklást a Justification for deviations (Eltérések
indoklása) mezőben kell megadni minden olyan összetétel esetén, amely esetében eltértek a szabálytól.
6

A „80%-os szabálytól” való bármely eltérést hiteles indoklás nélkül nem lehet alkalmazni. Az indoklást a Justification for deviations (Eltérések
indoklása) mezőben kell megadni minden olyan összetétel esetén, amely esetében eltértek a szabálytól.
7
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Adja meg a megfelelő egyedi összetevőket vagy összetevők csoportjait a Constituents
(Összetevők) mezőben.
Megjegyzés: Az anyagot alkotó összetevőkkel vagy összetevők csoportjával kapcsolatos
adatok megadása érdekében az 1.2 adatmezőcsoportban nem társíthatja ismét azt a
referenciaanyagot, amelyet az 1.1 adatmezőcsoportban már társított az anyaghoz.



Ne adjon meg összetevőt az összetétel Impurities (Szennyezők) fejlécében (a szennyezők
nem relevánsak az UVCB anyagok esetén).



Adjon meg az anyag stabilizálásához szükséges minden adalékanyagot az Additives
(Adalékanyagok) fejlécben. Határozza meg az adalékanyag stabilizáló funkcióját.



Adja meg az egyes összetevők, összetevők csoportjának és valamennyi adalékanyagnak a
koncentrációját koncentrációtartományként (minimum és maximum értéket is) és a
jellemző koncentrációt.



Adja meg az UVCB anyag esetén a megfelelő tisztasági fokot (az adalékanyagot nem
tartalmazó UVCB anyagok esetén a tisztasági fok általában 100%, mivel a impurity
(szennyező) nem releváns ezeknél az anyagoknál).

A nanoanyagok tulajdonságainak megadása:
Ezt a részt akkor kell kitölteni, ha az adott összetételre a solid: nanomaterial (szilárd:
nanoanyag) opciót választotta a State/form (Halmazállapot/forma) listából. Ez a rész
tartalmazza a nanoanyagok főbb tulajdonságainak megadásra szolgáló mezőket.
14. Válassza ki a nanoanyag Shape (Alak) értékét a listában szereplő értékek közül.
15. Adja meg a három Dimensions x, y, z (x, y, z dimenzió) méretét mértékegységgel együtt
(pl. nm). Adja meg a méretekre vonatkozó méreteloszlások Percentile (százalékos) értékét
(pl. D50). További információt adhat meg a nanoanyag alakjáról a Remarks
(Megjegyzések) mezőben.
16. Adja meg a nanoanyag fajlagos felületét mértékegységgel együtt.
17. A Surface treatment applied (Alkalmazott felületkezelés) mezőnél jelölje, hogy
felületkezelést alkalmaztak-e, valamint a releváns kezelés típusát.
18. Felületkezelés alkalmazása esetén adjon meg információkat a kezelésről. Kattintson a
gombra felületkezelésre vonatkozó mező hozzáadása érdekében, és adja meg a
felületkezelés nevét.
19. Ezután a Surface treatment (Felületkezelés) táblázatban adja meg rétegenként a
felületkezelő szer azonosító adatait. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra az egyes
rétegekre vonatkozó új sor létrehozása érdekében. Ezzel a lépéssel megnyílik egy
párbeszédablak, ahol a
gombra kattintva adja meg a réteg számát és a felületkezelő
szert leíró referenciaanyagra mutató linket.
20. Válassza ki az External layer (Külső réteg) jellegét a listában szereplő értékek közül. Adja
meg a nanoanyagra jellemző Total fraction of core particle (Fő részecske teljes aránya)
tömegszázalékát. Ez az érték a fő részecskének a felületkezelt részecske teljes tömegéhez
viszonyított tömegarányát jelöli. További alátámasztó adatok, például a részecskeszerkezet
ábrája is csatolható.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon összetételen belül a felületkezelésre vonatkozóan több
mező is létrehozható. Ez több olyan, hasonló felületkezeléssel rendelkező nanoanyag esetén
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fordulhat elő, ahol a dokumentáció benyújtója azt állapította meg, hogy ez nem befolyásolja az
adott összetétel kémiai azonosítóit vagy veszélyességi profilját.
Ha az anyag nanoformáinak alakja, fajlagos felülete vagy az alkalmazott felületkezelések
jelentősen eltérnek, akkor e különbözőségeket tükröző külön összetétel rekordokat kell
létrehozni.
21. Az adatok elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.

Engedélyezési kérelmek esetén a kérelmezőknek a dokumentáció benyújtása előtt tanácsos
körültekintően ellenőrizni, hogy a IUCLID 1.1. és 1.2. adatmezőcsoportokban megadott
információk elegendőek-e az engedélyezendő anyag azonosításához. Ez különösen azt jelenti,
hogy ezek az adatok általában nem lehetnek annyira általánosak, hogy több anyag leírására is
alkalmasak lehessenek vagy a XIV. melléklet szerinti tétel keretein kívül eső anyag azonosító
adatait adják meg. Az engedély iránti kérelem dokumentációjában az anyagok azonosító
adatait az Útmutató az anyagoknak a REACH keretében történő azonosításához és
megnevezéséhez (http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach) című
dokumentum alapján kell megállapítani. Bármilyen eltérést az útmutatótól megfelelően
indokolni kell a dokumentációban.
Lehetőség van arra, hogy egy anyaghoz egynél több összetételt határozzon meg. Lehet
például, hogy egy gyártó / importőr egy XIV. melléklet szerinti anyag több összetételét gyártja
/ hozza be, vagy a közös kérelem egyes kérelmezői esetében az összetételek eltérhetnek:
eltérések előfordulhatnak a tisztasági fok, vagy a szennyezők / adalékanyagok jellege vagy
mennyisége tekintetében. Kisebb eltérések esetén lehet, hogy meg tud adni csak egy
összetételt az összetevők, szennyezők és adalékanyagok tekintetében megfelelő
koncentrációtartományok megállapításával. Ha azonban a jelentősebb különbségeket meg kell
adnia, további ismételhető mezők hozhatók létre az összetételhez.
Amint azt fentebb megállapítottuk, a XIV. melléklet tartalmazhat olyan tételeket, amelyek
esetén lehet, hogy nem egyértelmű a IUCLID 1.1 és 1.2 adatmezőcsoport kitöltése, pl. az
egynél több EK-számmal rendelkező tételek. Az ilyen tételekkel kapcsolatban konkrét (eseti
alapú) iránymutatások találhatók az ECHA honlapján a Kérdések és válaszok részben az alábbi
címen: http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (lásd
azon belül a következő részt: Applications for Authorisation - Technical instructions for specific
Annex XIV entries (Engedélyezési kérelmek - Technikai iránymutatások egyes XIV. melléklet
szerinti tételek esetén).

7.4.3.

1.3 adatmezőcsoport - Azonosítók

A IUCLID 1.3 adatmezőcsoport releváns az első kérelmek, a kért aktualizálások, a későbbi
kérelmek és a felülvizsgálati jelentések esetén. A fenti kérelemtípusokról a 9.2. fejezet is
tartalmaz további információt. Speciális benyújtások. (Sajátos adatbenyújtások)
Előfordulhat, hogy sok azonosítót meg kell adni ebben az adatmezőcsoportban:
i.

REACH Annex XIV substance entry number (REACH XIV. melléklet szerinti
tétel száma): minden kérelemnél (ez a szám megtalálható az engedélyezési
jegyzékben az ECHA honlapján: http://echa.europa.eu/web/guest/addressingchemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-theauthorisation-list/authorisation-list);

ii. REACH Registration number (REACH regisztrációs szám): annak érdekében,
hogy az ECHA hozzá tudjon férni a regisztrálás keretében benyújtott és
hivatkozott CSR-hez a 62. cikk (4) bekezdés d) pontja alapján. Felhívjuk a
figyelmet, hogy ha az összes kért felhasználásra kiterjedő CSR-t tartalmazza a
IUCLID dokumentáció az engedélyezés kérelmezésekor, nem kell megadni itt a
regisztrációs számot.
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iii. REACH Authorisation number (REACH engedély száma): későbbi kérelmek
esetén, amelyek hivatkoznak egy korábban megadott engedélyre a 63. cikk (2)
bekezdése alapján.
iv. REACH Authorisation number (REACH engedély száma): engedély
felülvizsgálata esetén, amely során hivatkoznak egy korábban megadott
engedélyre a 61. cikk (1) bekezdése alapján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 63. cikk (1) bekezdése alapján korábban benyújtott kérelemre
hivatkozó későbbi kérelmek és a 64. cikk (3) bekezdése alapján a bizottságok által kért
aktualizálások esetén az (utolsó) adatbenyújtás számát fel kell tüntetni a dokumentáció
fejlécében az engedély iránti kérelem dokumentációjának létrehozásakor (lásd a 10. fejezetet
is).
Az adatok beviteléhez először létre kell hozni egy új rekordot: kattintson jobb egérgombbal az
adatmezőcsoport nevére, és válasza ki a new fixed record (új rögzített rekord) opciót.
1. Nyomja meg az Add (Hozzáadás) gombot, hogy új azonosítót tudjon megadni a Regulatory
programme identifiers (Szabályozási programokhoz tartozó azonosítók) táblázatban.
2. Az adatbenyújtás típusától függőn válassza ki a megfelelő azonosítót a Regulatory
programme (Szabályozási program) listában.
3. Adja meg a számot az ID (Azonosító) mezőben.
4. Kattintson az OK gombra, és a megadott szabályozási programhoz tartozó azonosító
megjelenik a táblázatban.
5. Ha egynél több azonosítót kell megadnia, hozzon létre új sort megismételve az előző
lépéseket.
6. Az adatok elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.

Az alábbi táblázat áttekinti, hol kell megadni a IUCLID-ban az egyes adatbenyújtási típusok
esetében a különböző azonosítókat.

1. Táblázat: A dokumentációban megadandó azonosítók
Kérelem
típusa

XIV. melléklet
szerinti tétel

Regisztrációs
szám (CSR)

Első kérelem

1.3 adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz tartozó
azonosítók

1.3
adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz
tartozó azonosítók

Kért aktualizálás
(64. cikk (3)
bekezdése)

1.3 adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz tartozó
azonosítók

1.3
adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz
tartozó azonosítók

Későbbi kérelem
(63. cikk (1)
bekezdése)

1.3 adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz tartozó
azonosítók

1.3
adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz
tartozó azonosítók

Későbbi kérelem
(63. cikk (2)

1.3 adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz tartozó

1.3
adatmezőcsoport Szabályozási

Feljegyzés
száma

Utolsó
adatbenyújtás
száma

Dokumentációfejléc /
dokumentációösszeállító
varázsló

Dokumentációfejléc /
dokumentációösszeállító
varázsló

Engedély száma

Dokumentációfejléc /
dokumentációösszeállító
varázsló
1.3
adatmezőcsoport Szabályozási
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Kérelem
típusa

XIV. melléklet
szerinti tétel

Regisztrációs
szám (CSR)

bekezdése)

azonosítók

programokhoz
tartozó azonosítók

programokhoz
tartozó azonosítók

Felülvizsgálati
jelentés

1.3 adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz tartozó
azonosítók

1.3
adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz
tartozó azonosítók

1.3
adatmezőcsoport Szabályozási
programokhoz
tartozó azonosítók

7.4.4.

Feljegyzés
száma

Utolsó
adatbenyújtás
száma

31

Engedély száma

(Opcionális) 1.4 adatmezőcsoport -Analitikai információk

Az 1.4 adatmezőcsoportban adhatók meg az olyan analitikai információk, mint például az
anyag dokumentációban megadott azonosító adatainak, ideértve az összetételt is,
ellenőrzésére szolgáló spektrumok vagy kromatogramok. Ezeket az adatokat előállító
módszerek leírása is itt adható meg.
Ebben az adatmezőcsoportban rekordokat hozhat létre, amelyekben megadhatja azokat az
analitikai információkat, amelyeket elegendőnek tart az anyag azonosító adatainak
ellenőrzéséhez. Új rekord létrehozása:
1. Jobb egérgombbal kattintson az 1.4 Analytical information-re (1.4 Analitikai információk) a
TOC-on (Tartalomjegyzék) a navigációs panelen a képernyő bal oldalán.
2. A megnyíló listából válassza a New record (Új rekord) elemet.
3. Létrehozta az analitikai információk megadásra szolgáló új rekordot.
Az adatmezőcsoport kitöltéséhez kövesse a következő lépéseket:

Az analízis módszerei és eredményei:
Használja az Analytical determination (Analitikai meghatározás) mezőt, ahol megadhatja az
anyag azonosító adatainak ellenőrzésére szolgáló analitikai információkat.
1. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, és megnyílik egy felugró ablak.
2. Adja meg az analitikai módszerekre és eredményekre vonatkozó adatokat.
Az egyes analitikai meghatározásoknál: adja meg az elvégzett analízis célját, válassza ki az
Analysis type-ot (Analízis típusa) (pl. spektrális, kromatográfiás), a Type of information
provided-et (A megadott adatok típusa) és valamennyi Ön által relevánsnak tartott Remark-ot
(Megjegyzés). Minden egyes módszernél csatolnia kell az analízis módszerét és eredményét
tartalmazó fájlt. Ha nem tudja megadni az eredményeket a feltüntetett analízistípusnál,
válassza a listából a Rationale for no results (Az eredmények hiányának indoka) opciót, és
töltse ki a Justification (Indokolás) mezőt. Felhívjuk a figyelmét, hogy több analízistípus is
megadható egyetlen meghatározásnál.
3. A listában a megfelelő érték kiválasztásával adja meg, hogy az anyag optikailag aktív-e.
4. Az optikai aktivitásra és a (sztereo-)izomerek tipikus arányára vonatkozó információkat a
Remarks (Megjegyzések) mezőben adja meg (ahol indokolt).
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Kapcsolódó összetétel(ek):
5. A megadott analitikai információkat összekapcsolhatja az 1.2 adatmezőcsoportban
megadott releváns Composition-nel (Összetétel) az Add (Hozzáadás) gombra kattintva. Ez
különösen akkor fontos, ha az 1.2 adatmezőcsoportban több összetételt adott meg.
Engedély iránti közös kérelmek esetén ha ismertetni kívánja az egyes kérelmezőkre jellemző
analitikai módszereket vagy eredményeket, további rekordokat hozhat létre ebben a IUCLID
adatmezőcsoportban.

7.4.5.

(Opcionális) 1.5 adatmezőcsoport - Közös benyújtás

Előfordulhat, hogy ebben az adatmezőcsoportban szeretné megadni saját adminisztratív
célokra a kérelmező nevét és további adatait a megfelelő mezőkben. Az adatok beviteléhez
először létre kell hozni egy új rekordot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogi személynek a kérelmezők REACH-IT fiókjában megadott
adatai (valamint a IUCLID dokumentáció 13 adatmezőcsoporthoz csatolandó kérelem
formanyomtatványban szereplő jogi személy nevek - lásd a 8. fejezetet) elsőbbséget élveznek
a IUCLID 1.5 adatmezőcsoportban megadott bármely információval szemben. Ha ezek az
adatok nem egyeznek, az ECHA a REACH-IT-et tekinti hitelesnek.
A dokumentációt benyújtó kérelmező létrehozza a közös kérelmet a IUCLID helyi példányában,
és kérheti a társkérelmezőktől a jogi személy adatainak megadását, így biztosítani lehet az
adatok egységességét a IUCLID példányok között. Minden társkérelmező exportálhatja a saját
jogi személy objektumát (LEO – lásd a kézikönyv Error! Reference source not found..
fejezetét), és elektronikus úton elküldheti a kiexportált fájlt (LEOX) a dokumentációt benyújtó
kérelmezőnek.
Dokumentációt benyújtó kérelmező: Adja meg a dokumentációt benyújtó kérelmező nevét a
Lead (Vezető) mezőben. Kattintson a
gombra a dokumentációt benyújtó kérelmezőhöz
kapcsolódó jogi személy kiválasztása érdekében, és hozza létre a kapcsolatot. Kifejezetten
ajánljuk, hogy ne használja a New (Új) gombot és ne hozza létre helyben a jogi személy
adatait. Ez azt eredményezné, hogy a különböző IUCLID példányokban eltérőn határoznák
meg a jogi személyeket, ami veszélyeztetné az adatcserét.
Társkérelmezők: Miután importálta az egyes társkérelmezők LEOX fájlját, a dokumentációt
benyújtó kérelmező megadhatja a közös kérelem összes társkérelmezőjét. Kattintson a
gombra a társkérelmező kiválasztása érdekében, és hozza létre a kapcsolatot. Az ajánlások
megegyeznek a vezető kérelmezőnél szereplő ajánlásokkal.

7.4.6.

1.7 adatmezőcsoport - Szállítók

Egyedüli képviselőként eljáró kérelmező vállalat esetében az általa képviselt nem uniós vállalat
adatait az 1.7 adatmezőcsoportban kell megadni.
Közös kérelem esetén a társkérelmezőknek a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek kell
átadni az adatokat, aki beemeli azokat a IUCLID dokumentáció 1.7 adatmezőcsoportjába.
1. Jobb egérgombbal kattintson az 1.7 Suppliers-re (1.7 Szállítók) a TOC-on
(Tartalomjegyzék) a navigációs panelen a képernyő bal oldalán.
2. A megnyíló listából válassza a New record (Új rekord) elemet.
3. Létrehozta a képviselt vállalat adatainak megadására szolgáló új rekordot.
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Az adatmezőcsoport kitöltéséhez kövesse a következő lépéseket:
1. A Name (Név) mezőnél a Manufacturer, Importer, Formulator (Gyártó , Importőr,
Összeállító) rész alatt a
gombra kattintással társítsa a képviselt vállalat jogi személyt
az adatállományhoz. Egy új ablak jelenik meg, amelyben kereshet az Ön IUCLID
példányában szereplő, már létrehozott jogi személyek között, vagy létrehozhat egy új jogi
személyt a New (Új) gombra kattintással. A General information (Általános információk)
részben a Legal Entity name (Jogi személy neve) mezőben adja meg a képviselt vállalat
pontos nevét. A Contact information (Elérhetőség) résznél adja meg a képviselt vállalat
székhelyét legalább az Address (Cím), Town (Város) vagy Region/State (Régió/állam) és
Country Állam) adatok feltüntetésével. Kattintson a Save (Mentés) gombra a jogi személy
adatainak elmentése érdekében, majd az Assign (Hozzárendelés) gombra az
adatmezőcsoporthoz történő hozzárendelés érdekében.
2. Közös kérelem esetén a Remarks (Megjegyzések) mezőben adja meg e rekorddal érintett
kérelmező (egyedüli képviselő) nevét.
3. Javasolt egyértelmű dokumentációt csatolnia az egyedüli képviselővé történő kijelöléséről
(pl. az importőröknek küldött kijelölési levél másolata) az „Assignment from non EU
manufacturer” (Nem uniós gyártó általi kijelölés) mezőben. Feltüntetheti a kérelemmel
érintett importőrök nevét is az Other importers (Egyéb importőrök) mezőben.
Közös kérelem esetén, ha további kérelmezők is egyedüli képviselőként járnak el, ismételje
meg a fenti lépéseket a vállalat megadására szolgáló új rekord létrehozásával.
4. Az adatok elmentéséhez kattintson a

7.4.7.

ikonra a fő menüben.

(Opcionális) 1.8 adatmezőcsoport - Átvevők

Ebben az adatmezőcsoportban opcionálisan megadhatja azt a továbbfelhasználót, forgalmazót
vagy vevőt, akinek XIV. melléklet szerinti anyagot értékesítenek. Ezek a meghatározások nem
terjednek ki a fogyasztóra. Az adatok beviteléhez először létre kell hozni egy új rekordot.

7.5.

2. adatmezőcsoport – C&L és PBT értékelés

A 2. adatmezőcsoport opcionális.

7.5.1.

(Opcionális) 2.1. adatmezőcsoport – GHS

Ebben az adatmezőcsoportban opcionálisan megadhatja az engedélyezni kért anyag
osztályozási és címkézési információit. Az adatok beviteléhez először létre kell hozni egy új
rekordot.
Mivel a kérelmet a XIV. mellékletben foglalt lényegi tulajdonságok alapján értékelik, az
osztályozási és címkézési információknak legalább tükrözniük kell ezeket a tulajdonságokat.
Javasoljuk, hogy tekintse meg a CLP-rendelet I. mellékletét az osztályozási kritériumokért,
valamint a CLP bevezető útmutatóját http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp az osztályozási és címkézési szabályok alkalmazására vonatkozó
részletesebb iránymutatásért.
A harmonizált osztályozást el kell fogadni, és nem lehet módosítani a harmonizált
veszélyességi osztályokat / felosztásokat. Ha az anyag néhány veszélyességi osztály /
felosztás tekintetében rendelkezik harmonizált osztályozással, akkor más veszélyekkel
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kapcsolatosan a rendelkezésre álló és megbízható adatok alapján kell osztályoznia. További
veszélyeket (pl. fiziko-kémiai veszélyek: tűzveszélyesség, robbanásveszély) is feltüntethet itt.
Közös kérelmek esetén: a különböző osztályozásokat és címkézéseket jelezheti több C&L
rekord beillesztésével, feltéve, hogy azok legalább a XIV. mellékelt szerinti osztályozást és
címkézést tükrözik, és összhangban maradnak az értékelési jelentésekben szereplő adatokkal.

7.6.

3. adatmezőcsoport – Gyártás, felhasználás és expozíció

A 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 és 3.7 adatmezőcsoportok opcionálisak.

7.6.1.

(Opcionális) 3.2 adatmezőcsoport - Becsült mennyiségek

Ebben az adatmezőcsoportban opcionálisan megadhatja a becsült gyártott / behozott
mennyiséget naptári év / tonna értékben vagy többéves átlagban. A Remarks (Megjegyzések)
mezőben felhasználásonként és évenkénti bontásban is megadhatja a becsült mennyiséget. Az
adatok beviteléhez először létre kell hozni egy új rekordot.
Minden egyes kért (vagyis a kérelemmel érintett és engedélyezni kért) felhasználás esetén
megadott becsült mennyiségnek meg kell egyezni a felhasználásra vonatkozó expozíciós
forgatókönyv(ek)ben szereplő, a kémiai biztonsági jelentésben dokumentált mennyiséggel.
Javasoljuk, hogy a kért felhasználásonként a nyilvános mennyiségi adatokat a felhasználás
átfogó adatait tartalmazó rövid leírás részeként tüntesse fel a 3.5 adatmezőcsoportban (lásd
lentebb a 7.6.4. fejezetet). Ezeket az adatokat az ECHA által az alternatívákkal kapcsolatban
folytatott konzultációja keretében teszik közzé.

7.6.2.

(Opcionális) 3.3 adatmezőcsoport - Telephelyek

Ebben az adatmezőcsoportban meghatározhatja azokat a telephelyeket, ahol az anyagot
gyártják és felhasználják.
Az adatok megadása érdekben több rekordot hozhat létre, és mindegyik esetében társítani kell
ahhoz a meglévő jogi személy telephelyek közül egyet a lánc

gomb segítségével.

Az egyes telephelyeken történő kapcsolódó felhasználások összekapcsolhatók az Add
(Hozzáadás) gombbal, amely során a korábban létrehozott felhasználásokat kiválaszthatja és
hozzárendelheti a telephelyhez.
Az engedély iránti kérelmek esetén ez az adatmezőcsoport akkor lehet releváns, ha a XIV.
melléklet szerinti anyag felhasználási feltételei telephelyspecifikusak, és/vagy:
i.

a kérelmező indoklást nyújt be a IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban a XIV.
melléklet szerinti anyagnak a 2008/1/EK irányelvvel összhangban engedélyezett
létesítményből származó kibocsátásából eredő kockázatok figyelembe nem
vételéről;

ii. a kérelmező indoklást nyújt be a IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban a XIV.
melléklet szerinti anyagnak a 2000/60/EK irányelv előírásainak megfelelő
pontforrásból származó kibocsátásából eredő kockázatok figyelembe nem
vételéről.

7.6.3.

(Opcionális) 3.4 adatmezőcsoport – Keverékekre vonatkozó adatok

Ebben az adatmezőcsoportban opcionálisan megadhatja a kért felhasználások tekintetében a
XIV. melléklet szerinti anyagot tartalmazó keverékekre vonatkozó adatokat, amennyiben
releváns. Ebben az adatmezőcsoportban a keverék nevét és típusát, valamint az anyag
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keverékben való jellemző koncentrációtartományát kell megadni. Az adatok beviteléhez először
létre kell hozni egy új rekordot.

7.6.4.

3.5 adatmezőcsoport – Felhasználásra és expozícióra vonatkozó
adatok

Ebben az adatmezőcsoportban a kérelmezők információkat adhatnak az engedélyezni kért
felhasználásokról. Különösen, a IUCLID 3.5 adatmezőcsoport többszintű strukturált rendszert
kínál, amelyben a kérelmezők kategorizálhatják a XIV. melléklet szerinti anyag felhasználását
egységes leírók és szabad szöveges tájékoztatás segítségével. A IUCLID 3.5
adatmezőcsoportban létrehozott azonosított felhasználások arra szolgálnak, hogy feltöltsék a
kért felhasználásokkal való kapcsolatokat (a IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban).
Ezen IUCLID adatmezőcsoport kitöltése előtt javasoljuk az ECHA alábbi weboldalon elérhető
Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez Felhasználások leírása című R.12 fejezetének áttekintését:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
és a további tanácsokat tartalmazó, az alábbi weboldalon elérhető How to develop the
description of uses in the context of Authorisation (A felhasználási leírások kidolgozása az
engedélyezéssel összefüggésben) című kiadványt:
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application

7.6.4.1.

Felhasználásokkal kapcsolatos információk

A XIV. melléklet szerinti anyag felhasználásai az egyes életciklus-szakaszoknak megfelelő
adatmezőcsoportokban rekordként adhatók meg:8 3.5.2 Formulation or re-packing
(Összeállítás vagy átcsomagolás), 3.5.3 Uses at industrial sites (Telephelyen való
felhasználások), 3.5.4 Widespread uses by professional workers (Foglalkozásszerű, elterjedt
felhasználások), 3.5.5 Consumer uses (Fogyasztói felhasználások) és 3.5.6 Service life9
(Hasznos élettartam).
Minden rekordot teljesen ki kell tölteni, és összhangban kell lenniük a kapcsolódó expozíciós
forgatókönyvben szereplő információkkal.
Új felhasználás létrehozása:
1. Jobb egérgombbal kattintson arra az életciklus-szakaszra, amelyhez felhasználást kíván
hozzáadni.
2. Válassza a New record (Új rekord) opciót, és adjon a rekordnak egy jellemző nevet,
amelyről a későbbiekben könnyen felismeri.
Ezután adja meg a felhasználásra vonatkozó információkat.
- A 3.5.2 Formulation or re-packing (Összeállítás vagy átcsomagolás) adatmezőcsoportban
a hiánytalan rekord kitöltéséhez legalább a Use name (Felhasználás megnevezése), Process
Category (PROC) (Eljáráskategória - PROC) mezőket a Contributing activity / technique for
workers (Hozzájáruló tevékenység / technika a munkavállalók szempontjából) rész alatt,
Technical function of the substance during formulation (Anyag technikai funkciója az

A gyártási szakasz is ismertethető itt, bár nem minősül kért felhasználásnak.
Ha az árucikkben való hasznos élettartam (vagyis a XIV. melléklet szerinti anyagot tartalmazó árucikk felhasználása) nem mi nősül a XIV.
melléklet szerinti anyag felhasználásának, az expozíciós forgatókönyveknek azonban ennek ellenére ki kell arra terjednie.
8
9
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összeállítás során), Related assessment (Kapcsolódó értékelés), valamint a Remarks
(Megjegyzések) mezőt ki kell tölteni.
- A 3.5.3 Uses at industrial sites (Telephelyen való felhasználások) adatmezőcsoportban a
hiánytalan rekord kitöltéséhez legalább a Use name (Felhasználás megnevezése), Process
Category (PROC) (Eljáráskategória - PROC) mezőket a Contributing activity / technique for
workers (Hozzájáruló tevékenység / technika a munkavállalók szempontjából) rész alatt,
Technical function of the substance during use (Anyag technikai funkciója a felhasználás
során), Related assessment (Kapcsolódó értékelés), valamint a Remarks (Megjegyzések)
mezőt ki kell tölteni. Továbbá, az Environmental release category (ERC) (Környezeti
kibocsátási kategória - ERC) mezőt a Contributing activity / technique for the environment
(Hozzájáruló tevékenység / technika a környezet szempontjából) rész alatt és a Subsequent
service life relevant for this use (A felhasználás esetén releváns további hasznos élettartam)
mezőt ki kell tölteni, de ha nem áll rendelkezésre az adat, a Sector of end use
(Végfelhasználás ágazata) mezőt kell kitölteni.
- A 3.5.4 Widespread uses by professional workers (Foglalkozásszerű, elterjedt
felhasználások) adatmezőcsoportban a hiánytalan rekord kitöltéséhez legalább a Use name
(Felhasználás megnevezése), Process Category (PROC) (Eljáráskategória - PROC) mezőket a
Contributing activity / technique for workers (Hozzájáruló tevékenység / technika
munkavállalók esetén) rész alatt, Technical function of the substance during use (Anyag
technikai funkciója a felhasználás során), Related assessment (Kapcsolódó értékelés), valamint
a Remarks (Megjegyzések) mezőt ki kell tölteni. Továbbá, az Environmental release category
(ERC) (Környezeti kibocsátási kategória - ERC) mezőt a Contributing activity / technique for
the environment (Hozzájáruló tevékenység / technika a munkavállalók szempontjából) rész
alatt és a Subsequent service life relevant for this use (A felhasználás esetén releváns további
hasznos élettartam) mezőt ki kell tölteni, de ha nem áll rendelkezésre az adat, a Sector of end
use (Végfelhasználás ágazata) mezőt kell kitölteni.
- A 3.5.5 Consumer Uses (Fogyasztói felhasználások) adatmezőcsoportban a hiánytalan
rekord kitöltéséhez legalább a Use name (Felhasználás megnevezése), Technical function of
the substance during use (Anyag technikai funkciója a felhasználás során), Related assessment
(Kapcsolódó értékelés), valamint a Remarks(Megjegyzések) mezőt ki kell tölteni.
- A 3.5.6 Service Life (Hasznos élettartam) adatmezőcsoportban a hiánytalan rekord
kitöltéséhez legalább a Service life name (Hasznos élettartam megnevezése), Technical
function of the substance during use (Anyag technikai funkciója a felhasználás során), Related
assessment (Kapcsolódó értékelés), valamint a Remarks(Megjegyzések) mezőt ki kell tölteni.
Ezen IUCLID adatmezőcsoport kitöltésekor kérjük, vegye figyelembe, hogy ha az other (egyéb)
opciót választja a IUCLID 3.5 adatmezőcsoport listáiról, ki kell töltenie a mellette lévő
szöveges beviteli mezőt.
A következőkben ismertetjük az egy rekordban megadandó adatokat.

7.6.4.2.

Felhasználások azonosítói, leírók és funkció

Azonosított felhasználás esetén az alábbi adatokat kell megadni:








szám;
név;
a felhasználási eljárás rövid leírása;
az anyag mennyisége;
a felhasználási leírók kiválasztása;
az anyag funkciójának / funkcióinak kiválasztása;
arra vonatkozó adat, hogy a felhasználás az anyag árucikké való feldolgozásához vezet-e,
és a releváns további hasznos élettartamhoz való kapcsolódás lehetősége;
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hivatkozás az adott felhasználására vonatkozó expozíciós forgatókönyv(ek)re.

Felhasználás neve: Javasoljuk, hogy a kérelmező minden sorhoz egyedi számot adjon meg.
Felhasználás megnevezése: Az azonosított felhasználás megnevezése kifejezi a felhasználás
keretében végzett tevékenységet, és összhangban kell lennie (ha nem egyezik meg) az
expozíciós forgatókönyv Remarks (Megjegyzések) mezőben megadott címével.
A felhasználás részletes leírása: A kérelmezőknek minden kért felhasználáshoz javasolniuk
kell egy nem bizalmas átfogó leírást (a továbbiakban: rövid leírás).
A REACH 64. cikkének (2) bekezdése értelmében, az ECHA közzéteszi a honlapján a kért
felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információkat, és nyilvános konzultációt folytat, amely
során az érintett felek helyettesítő anyagokkal vagy technológiákkal kapcsolatos információkat
nyújthatnak be. A XIV. melléklet szerinti anyag felhasználásaival kapcsolatos átfogó
információknak eléggé tartalmasnak kell lenni annak érdekében, hogy az érintett felek
releváns és hasznos információkat nyújtsanak be a lehetséges alternatívákkal kapcsolatban.
A Further description of use (A felhasználás részletes leírása) mezőben a kérelmezők minden
kért felhasználáshoz nyilvános leírást (rövid leírás) javasolhatnak. Javasoljuk, hogy az alábbi
nyilvános adatokat tartalmazza ez a nyilvános konzultációra szánt rövid leírás:
i.

A kért felhasználás megnevezése10

ii. Azon feltételek és korlátok legfontosabb elemei, amelyek között az anyagot
felhasználják, és betölti funkcióját (pl. a folyamat feltételei, a végtermék minőségi
kritériumai stb.)
iii. Éves átlagmennyiség
iv. Előírt felülvizsgálati időszak
v. Leírók listája (ERC, PROC, PC, SU, AC kódok és értéklista értékek a funkcióval
kapcsolatban)
Az ECHA i. a kérelmező által javasolt rövid leírás és ii. a kérelemben szereplő adatok alapján
elkészíti a rövid leírás első változatát, és felhívja a kérelmezőt megadott határidőn belül
állásfoglalása megküldésére. A kérelmező állásfoglalása alapján az ECHA elkészíti és megküldi
a kérelmezőnek a felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk végleges rövid leírását.
Miután az engedély iránti kérelem díját befizették, az ECHA a nyilvános konzultáció céljából
közzéteszi a honlapján: a rövid leírás végleges változatát, az expozíciós forgatókönyvek
nyilvános változatát (CSR 9. és 10. pontja), a jellemző kockázatkezelési intézkedések és üzemi
feltételek összefoglaló táblázatát, az alternatívák elemzését, a helyettesítési terv nyilvános
összefoglalását (amennyiben releváns), valamint a társadalmi-gazdasági elemzés nyilvános
változatát.
Contributing activity / technique for the environment - Environmental release
category (ERC) (Hozzájáruló tevékenység / technika a környezet szempontjából - Környezeti
kibocsátási kategória, ERC): e cím alatt új ismételhető blokkot kell hozzáadni, és ki kell
választani egy ERC leírót, amely környezeti szempontból ismerteti a felhasználás átfogó
feltételeit.
Contributing activity / technique for workers - Process category (PROC) (Hozzájáruló
tevékenység / technika a munkavállalók szempontjából - Eljáráskategória, PROC): a
felhasználáson belül minden hozzájáruló tevékenységhez / technikához új ismételhető blokkot
kell hozzáadni. Meg kell adni minden egyes tevékenység / technika nevét és PROC leíróját. De
ehelyett e cím alatt egyetlen ismételhető blokkot is hozzáadhat, és minden olyan PROC leírót ki
kell választani, amely foglalkozási szempontból ismerteti az adott felhasználással érintett

Ez megegyezhet a 3.10 adatmezőcsoportban szereplő felhasználás megnevezésével, ha az nyilvánosnak minősül. Ebben az ese tben nem kell
azt ismét megadni ebben a mezőben. Ehelyett egyszerűen hivatkozhat a kért felhasználás megnevezésére.
10
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technikákat vagy eljárásfajtákat. A CSR-ben azonban mindig részforgatókönyvenként kell
értékelni a munkavállalói expozíciót.
Product category used (PC) (Felhasznált termékkategória - PC): a vegyi termékek
kategóriája azt határozza meg, hogy végül milyen típusú vegyi termékben (= önmagukban
vagy keverékekben lévő anyagok) található meg az anyag, amikor a végfelhasználóknak
átadják.
Sector of end use (SU) (A végfelhasználási tevékenységet végző ágazat - SU): ez a leíró
megadja, hogy az anyagot a gazdaság mely ágazatában használják fel. Ez magában foglalja az
anyagok keverését és átcsomagolását mind az összeállítás, mind az ipari, foglalkozásszerű és
fogyasztói végfelhasználás szintjén.
Technical function of the substance during use (Az anyag technikai funkciója a
felhasználás során): A felhasználási leírók mellett a XIV. melléklet szerinti anyag funkcióját /
funkcióit is ki kell választani minden egyes felhasználás esetén a Technical function of
substance during use (Az anyag technikai funkciója a felhasználás során) listából. Ha a XIV.
melléklet szerinti anyag funkciója nem szerepel a listában, az Other (egyéb) opciót kell
választani, és a mellette lévő szövegmezőbe kell beírni a megfelelő információkat.
Substance supplied to that use in the form of (Az anyagot az alábbi formában szállítják az
adott felhasználással kapcsolatban): adott esetben válasszon ki egy vagy két jelölőnégyzetet,
amely meghatározza, hogy az anyagot az adott felhasználással kapcsolatban as such
(önmagában) vagy in a mixture (keverékben) szállítják.
Tonnage of this substance for this use (tonnes/year) (Az anyag mennyisége az adott
felhasználással kapcsolatban - tonna/év): ezt az információt itt lehet megadni, és összhangban
kell állnia a kapcsolódó expozíciós forgatókönyvben és a rövid leírás javaslatában szereplő
információkkal.
A felhasználási leírók rendszere öt különálló leírólistából áll, amelyek egymással kombinálva a
felhasználás rövid leírását és az expozíciós forgatókönyv címét képezik.
Related assessment (Kapcsolódó értékelés) és Remarks (Megjegyzések): Ezen
kötelező mezők révén a kérelmező létrehozhatja a kapcsolatot a kért felhasználások és az
expozíciós forgatókönyvek között. A Remarks (Megjegyzések) mezőben fontos hivatkozni a
felhasználásra vonatkozó expozíciós forgatókönyv számára és nevére (rövid cím), amely a
kérelmező által benyújtott CSR-ben szerepel. Az expozíciós forgatókönyv nevének (rövid cím)
összhangban kell lennie (ha nem egyezik meg) a felhasználás megnevezésével.

6. Ábra:

Hivatkozás a kért felhasználására vonatkozó expozíciós forgatókönyvre

IUCLID 3.5 adatmezőcsoportban szereplő minden kért felhasználásnak (vagyis amelyek a
IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban is szerepelnek) hivatkoznia kell egy expozíciós
forgatókönyvre a Remarks (Megjegyzések) mezőben (lásd: 6ábra). A hivatkozás révén az
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ECHA-nak le kell tudni hívni a kapcsolódó kémiai biztonsági jelentésben csatolt, a
felhasználásra vonatkozó expozíciós forgatókönyvet és az expozíciós forgatókönyv nyilvános
változatát (amennyiben rendelkezésre áll).
A Contributing scenarios for the environment (related to workers activities) (Környezeti
részforgatókönyvek - munkavállalói tevékenységhez kapcsolódó) Contributing scenario for the
workers (Munkavállalói részforgatókönyv) és a Use takes place under rigorously contained
conditions (Felhasználás szigorúan, behatárolva tartott feltételek között) fülek opcionálisak,
nem kell kitölteni azokat. A 13 adatmezőcsoportban csatolt CSR-ben adhatók meg ezek az
adatok.

7.6.5.

(Opcionális) 3.6 adatmezőcsoport - Ellenjavallt felhasználások

Ebben az adatmezőcsoportban a kérelmezők információkat adhatnak a REACH-rendeletben
(VI. melléklet 3.7. szakasza) meghatározott ellenjavallt felhasználásokról.
A IUCLID 3.6 adatmezőcsoport hierarchikus struktúrája hasonlít a IUCLID 3.5 adatmezőcsoport
struktúrájához (Use and exposure information - Felhasználásra és expozícióra vonatkozó
adatok). Továbbá, az itt alkalmazandó egységes leírórendszernek feltétlenül meg kell egyezni
a IUCLID 3.5 adatmezőcsoportban a felhasználások azonosításával kapcsolatban ismertetettel.
A szükséges adatok megadása érdekében kérjük, tekintse át a kézikönyv 7.6.4.1 és 7.6.4.2
fejezetében foglaltakat.
Ha nem állapít meg ellenjavallt felhasználást, akkor nem kell megadni semmilyen információt a
3.6 Uses advised against (Ellenjavallt felhasználások) adatmezőcsoportban.
Ha ellenjavallt felhasználás(oka)t állapít meg (pl. a REACH XVII. melléklete szerinti korlátozás
alá eső felhasználások), minden egyes ellenjavallt felhasználáshoz rekordot adhat hozzá, és
kitöltheti a szükséges adatokat. Javasoljuk, hogy legalább aUse name (Felhasználás
megnevezése) mezőt töltse ki.

7.6.6.

(Opcionális) 3.7 adatmezőcsoport - Környezeti értékelés összesített
forrásokból

Ez az adatmezőcsoport opcionális, nem kell kitölteni. A 13 adatmezőcsoportban csatolt CSRben adhatók meg ezek az adatok.

7.6.7.

3.10 adatmezőcsoport - Felhasználások engedélyezése iránti
kérelem

Ebben az adatmezőcsoportban a felhasználás engedélyezése iránti kérelem kapcsolódó sajátos
adatokat kell megadni.
Az adatmezőcsoportban a kérelmező több felhasználás engedélyezését is kérheti. Az adatok
beviteléhez először létre kell hozni egy New record-ot (Új rekord) minden kért felhasználáshoz.
Minden rekordnak az alábbi értékelési jelentéseket kell tartalmazni:
i.

alternatívák elemzése;

ii. helyettesítési terv (amennyiben releváns);
iii. társadalmi-gazdasági elemzés (amennyiben releváns - javasoljuk a megfelelő
ellenőrzési útvonal alkalmazásait is elemezni); valamint
iv. indoklás bizonyos kockázatok figyelembe nem vételéről (amennyiben releváns).
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Az alternatívák elemzése és a társadalmi-gazdasági elemzés két külön dokumentum helyett
egy dokumentumban is elkészíthető.
Ha az összes kért felhasználásra kiterjedő általános értékelési jelentéseket dolgozott ki, az
ECHA azt javasolja, hogy az első rekordban csatolja azokat (vagyis az 1. felhasználásnál). A
további rekordokban (vagyis 2., 3. stb. felhasználásoknál) ezért csak az első rekordban csatolt
dokumentum megfelelő részeire (fejezeteire, oldalaira stb.) hivatkozhat.
A következőkben ismertetjük az egyes rekordokban megadandó adatokat.

7.6.7.1.

Engedélyezési kérelem (egy felhasználást illetően: 1. felhasználás)

A Use concerned by the request (A kérelemmel érintett felhasználás) mezőben a kért
felhasználás megnevezését és számát kell feltüntetni.
Ha a kérelem több felhasználásra vonatkozik, adjon minden felhasználásnak 1-gyel kezdődően
sorszámot. Közös kérelem esetén fontos, hogy a felhasználásnak a Use concerned by the
request (A kérelemmel érintett felhasználás) mezőben megadott száma megegyezzen a
felhasználásnak a kérelem webes formanyomtatványában megadott számával.
Kattintson a
gombra a kért felhasználásnak valamely, a IUCLID 3.5 adatmezőcsoportban
már ismertetett azonosított felhasználással való összekapcsolása érdekében. Ez többek között
lehetővé teszi az engedélyezni kért felhasználás és a kémiai biztonsági jelentésben foglalt
expozíciós forgatókönyv (az expozíciós forgatókönyvre történő hivatkozást a IUCLID 3.5
adatmezőcsoportban adta meg) kötelező összekapcsolását (lehetőleg egy az egyhez).

7. Ábra:

A kérelemmel érintett felhasználás mező ismertetése és kapcsolódás a
IUCLID 3.5 adatmezőcsoporthoz
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Az ECHA álláspontja szerint a IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban lévő Use concerned by the
request (A kérelemmel érintett felhasználás) mezőben a kért felhasználás - vagyis amelynek
az engedélyezését kérik a kérelemben - megnevezését (és számát) kell feltüntetni.
Bár a IUCLID 3.10 adatmezőcsoport és a 3.5 adatmezőcsoportban szereplő összekapcsolt
azonosított felhasználás közötti összhang érdekében szintén javasoljuk, hogy a felhasználás
számai és megnevezései egyezzenek ebben az adatmezőcsoportban, ez nem kötelező. A 3.10
adatmezőcsoportban szereplő név azonban elsőbbséget élvez a 3.5 adatmezőcsoportban
megadott névvel szemben.

7.6.7.2.

Alternatívák elemzése

Az alternatívák elemzését az engedély iránti kérelem dokumentációjának tartalmazni kell.
Az alternatívák elemzését az ECHA honlapján (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-forauthorisation) és az alábbi weboldalon elérhető Útmutató az engedélyezési kérelem
összeállításához című kiadványban közzétett formátumban kell megadni:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Az alternatívák elemzését és a társadalmi-gazdasági elemzés együttesen, egy
dokumentumban is elkészíthető. Ebben az esetben az ECHA honlapján szereplő formátumot
használja, és a dokumentumot csatolja az Analysis of the alternatives (Az alternatívák
elemzése) mezőben.
Ha az alternatívák elemzése bizalmas információkat tartalmaz, két változatot kell készíteni.


Document (Dokumentum) mező: Csatolja az alternatívák elemzésének nyilvános változatát
a
gombra kattintással. Válassza ki a csatolandó fájl elérési útvonalát és nevét, majd
kattintson az OK gombra a fájl csatolása érdekében. Ezt a változatot fogja közzétenni az
ECHA az alternatívákkal kapcsolatban folytatott konzultáció keretében.



Document (confidential) (Dokumentum - bizalmas) mező: Ebben a mezőben a bizalmas
változatot csatolja, amennyiben van.



Remarks (Megjegyzések) mező: Szükség esetén itt megadhat további megjegyzéseket.

7.6.7.3.

Társadalmi-gazdasági elemzés

Adott esetben a kérelem tartalmazhat egy társadalmi-gazdasági elemzést, amelyet az ECHA
honlapján (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) és az alábbi
weboldalon elérhető Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez c. kiadványban szereplő formátummal összhangban kell
elkészíteni:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Az alternatívák elemzését és a társadalmi-gazdasági elemzés együttesen, egy
dokumentumban is elkészíthető. Ebben az esetben az ECHA honlapján szereplő formátumot
használja, és a dokumentumot csatolja az Analysis of the alternatives (Az alternatívák
elemzése) mezőben.


Document (Dokumentum) mező: Csatolja a társadalmi-gazdasági elemzés nyilvános
változatát a
gombra kattintással. Válassza ki a csatolandó fájl elérési útvonalát és
nevét, majd kattintson az OK gombra a fájl csatolása érdekében. Ezt a változatot fogja
közzétenni az ECHA az alternatívákkal kapcsolatban folytatott konzultáció keretében.
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Document (confidential) (Dokumentum - bizalmas) mező: Ebben a mezőben a bizalmas
változatot csatolja, amennyiben van.



Remarks (Megjegyzések) mező: Szükség esetén itt megadhat további megjegyzéseket.

7.6.7.4.

Helyettesítési terv

Amennyiben releváns, a kérelem tartalmazhat helyettesítési tervet, amelyet az ECHA
honlapján (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) és az alábbi
weboldalon elérhető Útmutató az engedélyezési kérelem összeállításához című kiadványban
közzétett formátumban kell megadni:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.


Document (Dokumentum) mező: Csatolja a helyettesítési terv nyilvános változatát a
gombra kattintással. Válassza ki a csatolandó fájl elérési útvonalát és nevét, majd
kattintson az OK gombra a fájl csatolása érdekében. Ezt a változatot fogja közzétenni az
ECHA az alternatívákkal kapcsolatban folytatott konzultáció keretében.



Document (confidential) (Dokumentum - bizalmas) mező: Ebben a mezőben a bizalmas
változatot csatolja, amennyiben van.



Remarks (Megjegyzések) mező: Szükség esetén itt megadhat további megjegyzéseket.

7.6.7.5.

Indoklás az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatok
figyelembe nem vételéről



Remarks (Megjegyzések) mező: Adja meg az indoklást az emberi egészséget és a
környezetet fenyegető, anyagkibocsátásból vagy az anyag pontforrásból történő
bevezetéséből származó kockázatok figyelembe nem vételéről a 62. cikk (5) bekezdése b)
pontjának i. és ii. alpontja alapján, vagy



Document (Dokumentum) mező: Csatolja a társadalmi-gazdasági elemzés nyilvános
változatát a
gombra kattintással. Válassza ki a csatolandó fájl elérési útvonalát és
nevét, majd kattintson az OK gombra a fájl csatolása érdekében. Ezt a változatot fogja
közzétenni az ECHA az alternatívákkal kapcsolatban folytatott konzultáció keretében.

7.6.7.6.

Hivatkozás más kérelmekre vagy korábbi engedélyezésekre
(későbbi kérelmek esetén)

Az engedélyezési kérelem hivatkozhat ugyanazon anyaggal (anyagokkal) és felhasználással
(felhasználásokkal) kapcsolatban benyújtott korábbi engedélyezési kérelem megfelelő részeire.
A REACH-rendelet ezt későbbi kérelemnek nevezi. A következő két eset fordulhat elő:
i.

Ha rendelkezik az ugyanazon anyaggal és felhasználással (felhasználásokkal)
kapcsolatban benyújtott engedélyezési kérelem korábbi kérelmezőjének
engedélyével, hivatkozhat a benyújtott és még elbírálás alatt álló korábbi kérelem
megfelelő részeire.
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ii. Ha rendelkezik a korábban megadott engedély jogosultjának engedélyével, aki
ugyanazon anyag és felhasználás (felhasználások) engedélyezését kérte,
hivatkozhat a korábban benyújtott kérelem megfelelő részeire.
További tájékoztatást az alábbi weboldalon elérhető Útmutató az engedélyezési kérelem
összeállításához c. kiadvány tartalmaz: http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-reach
Kattintson a
gombra ismételhető blokk létrehozása érdekében. Ezután kitöltheti az
üres blokkot. Ismertesse azon korábbi engedélyekre vagy más kérelmekre való hivatkozást,
amelyek vonatkozásában engedéllyel rendelkezik. Ha több hivatkozást kell megadni, minden
újabb hivatkozás esetén adjon hozzá új blokkot.


Written permission (Írásbeli engedély) jelölőnégyzet: Jelölje be a jelölőnégyzetet, és
csatolja a megfelelő dokumentumo(ka)t a



gombra kattintással.

Remarks (Megjegyzések) mező: A korábbi engedéllyel kapcsolatban adjon meg további
megjegyzést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a későbbi kérelmek esetén a más kérelmek vagy
a megadott engedélyek hivatkozási számait (benyújtás száma és/vagy engedély száma) fel
kell tüntetni a IUCLID 1.3 adatmezőcsoportban vagy a dokumentáció fejlécében (lásd a
kézikönyv 7.4.3. fejezetét).

Kifejezetten javasoljuk a kérelmezőknek, hogy egyértelmű indoklást adjanak annak okairól,
hogy miért hivatkoznak a korábbi kérelemre, és mutassák be a hivatkozásnak a kérelem
szempontjából betöltött relevanciáját és célját.
Ha más kérelmek különböző részeire hivatkozik, különös figyelmet kell fordítani a felhasználás
azonosítására (vagyis a számozásra és leírásra). A későbbi kérelem 1. felhasználása például
eltérhet az első kérelem 1. felhasználásától. Ugyanez vonatkozik a korábbi kérelem CSR-jében
foglalt expozíciós forgatókönyvekre történő hivatkozásokra. (Lásd továbbá a kézikönyv 9.2
Speciális benyújtások. fejezetét.)

7.6.7.7.

Engedélyezési kérelem további felhasználásokat illetően (n számú
felhasználás)

Miután kitöltötte az 1. felhasználáshoz kapcsolódó első rekordot, ugyanezt a módszert
alkalmazhatja a 2. felhasználásra vonatkozó második rekordnál és a további felhasználásoknál
is.
Ha az értékelési jelentések (alternatívák elemzése, társadalmi-gazdasági elemzés vagy a
helyettesítési terv) kifejezetten az adott rekordban ismertetett felhasználásra vonatkoznak, az
1. felhasználásnál az első rekordnál ismertetett módon csatolhatja azokat.
Ha az értékelési jelentés azonban több felhasználásra vonatkozik, ne csatolja ismét ugyanazt a
dokumentumot a következő rekordokban, hanem csak hivatkozzon az első rekordnál már
csatolt jelentések megfelelő részeire.
Felhívjuk a figyelmét, hogy minden különböző kért felhasználás esetén új rekord kell
létrehozni.
Több anyagra vonatkozó kérelmek: Több anyagra vonatkozó kérelem esetén a 3.10
adatmezőcsoportban meg lehet jelölni, hogy melyik felhasználás melyik anyagra vonatkozik a
kérelemben. Ha például valamely felhasználás az összes anyagra vonatkozik, a kategóriához
hozzárendelt összes anyag-adatállomány 3.10 adatmezőcsoportjában meg kell adni; ha
valamely felhasználás csak egy (vagy néhány) anyagra vonatkozik, csak a releváns anyagadatállomány(ok) 3.10 adatmezőcsoportjában kell megadni. Lásd továbbá a kézikönyv 7.2.
fejezetét.
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Közös kérelmek: Hozzon létre egy új fő ismételhető blokkot minden különböző kért
felhasználáshoz. A felhasználásokat online, a webes formanyomtatványban kell
kérelmezőnként (és adott esetben anyagonként) feltérképezni (lásd a kézikönyv 8. fejezetét),
és a létrehozott PDF-et (a kérelem nyomtatványt közös kérelem esetén) a IUCLID
dokumentáció 13 adatmezőcsoportjához kell csatolni.

7.6.7.8.

A felhasználásokra vonatkozó rövid leírás

A kérelmezőknek minden kért felhasználáshoz javasolniuk kell egy nem bizalmas átfogó
leírást, úgynevezett rövid leírást. A rövid leírást a IUCLID dokumentáció 3.5
adatmezőcsoportjában kel csatolni (lásd a kézikönyv 7.6.4.2. fejezetét).

7.7.

(Opcionális) 4-7. adatmezőcsoport - Végpontokra vonatkozó
adatmezőcsoportok

A IUCLID 4-7. adatmezőcsoporttal kapcsolatos adatokat nem kötelező megadni az
engedélyezési kérelemben, de a kérelmezők megadhatják azokat a dokumentációban a XIV.
melléklet szerinti anyag meglévő regisztrálási adatállományának csatolásával vagy a
vonatkozó információk feltüntetésével (lásd a kézikönyv 7.1. fejezetét).
Az anyag-adatállomány létrehozásával és a IUCLID 4-7. adatmezőcsoport kitöltésével
kapcsolatban további iránymutatást tartalmaz a Regisztrálási és PPORD dokumentációk
elkészítése című kézikönyv.

7.8.

(Opcionális) 8. adatmezőcsoport - Analitikai módszerek

Az IUCLID 8. adatmezőcsoportban összefoglalhatja a különböző mátrixokban előforduló anyag
meghatározására szolgáló analitikai módszereket. Az alkalmazandó jogszabály előírásaitól
függően, az alábbi mátrixokkal kapcsolatos módszereket adhatja meg: talaj, üledék,
szuszpendált szemcsék, levegő, víz (beleértve az ivóvizet is), állati és emberi testnedvek és
szövetek, növények, növényi termékek, élelmiszerek és takarmányok, készítmény, egyéb.
A IUCLID 8. adatmezőcsoport kitöltésével kapcsolatban további iránymutatást tartalmaz a
Regisztrálási és PPORD dokumentációk elkészítése című kézikönyv.

7.9.

(Opcionális) 11 adatmezőcsoport – Biztonságos felhasználásra
vonatkozó útmutató

A kérelmezők opcionálisan megadhatják a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutatót az
alábbi mezők kitöltésével:
i.

Elsősegélynyújtási intézkedések;

ii. Tűzvédelmi intézkedések;
iii. Intézkedések véletlenszerű kibocsátásnál
iv. Kezelés és tárolás
v. Szállítási információk;
vi. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem;
vii. Stabilitás és reakciókészség;
viii.Ártalmatlanítási szempontok.
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A IUCLID 11. adatmezőcsoport kitöltésével kapcsolatban további iránymutatást tartalmaz a
Regisztrálási és PPORD dokumentációk létrehozása című kézikönyv.

7.10.

(Opcionális) 12. adatmezőcsoport - Szakirodalmi keresés

Ebben az adatmezőcsoportban opcionálisan megadhatók az elvégzett szakirodalmi kereséssel
kapcsolatos adatok. Adja meg a szakirodalmi keresés időpontját a Date (Dátum) mezőben
(csak az éééé-hh-nn formátum megengedett, pl. 2011-03-20).
A Remarks (Megjegyzések) mezőben ismertesse az adatbázisokat, amelyekben keresett,
valamint a fő keresési profilt. Adja meg a főbb keresési eredményeket, pl. annak
megállapítása, hogy mely végpontok esetében nem lehet információt letölteni.
A szakirodalmi keresési profilt tartalmazó dokumentumot is csatolhatja a IUCLID képernyő
alján az információs panelnél található Attachments (Csatolmányok) fül alatt (jobb
egérgombbal kattintson a bal panelre, majd kattintson a
gombra).

7.11.

13. adatmezőcsoport – Értékelési jelentések

Az IUCLID 13. adatmezőcsoportban különböző értékelési jelentéseket csatolhat, amelyek az
IUCLID más adatmezőcsoportjaiban nem dokumentált információkra terjednek ki.

Minden kérelemnek legalább két rekordot kell tartalmazni a IUCLID 13. adatmezőcsoportban:
az egyik a kémiai biztonsági jelentésre (CSR), a másik a kockázatkezelési intézkedések és az
üzemi feltételek összefoglalására vonatkozik. A közös kérelmeknek a webes formanyomtatvány
segítségével létrehozott kérelem nyomtatványt is tartalmazni kell (lásd a 8. fejezetet).
Az alternatívákról folytatott nyilvános konzultáció során az ECHA közzéteszi a kért
felhasználásokra vonatkozó, a CSR-ben (CSR. 9. és 10. szakasza) dokumentált expozíciós
forgatókönyveket, valamint a jellemző kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek
összefoglaló táblázatát. Ha bizalmasnak minősíti ezeket az adatokat, kérjük, a CSR mellett a
kért felhasználásokra vonatkozó expozíciós forgatókönyvek nyilvános változatát (pl. az e-SDShez csatoltakat) és a jellemző kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek nyilvános
összefoglalását - lehetőleg szerkeszthető szöveges dokumentumként - is csatolja ebben az
adatmezőcsoportban.

7.11.1.

Kémiai biztonsági jelentés

A kémiai biztonsági jelentést (CSR) csatolni kell a IUCLID 13. adatmezőcsoportban.
Ha a CSR bizalmas információkat tartalmaz, vagy védett formátumban adja meg, a 13.
adatmezőcsoportban két külön rekordban két változatot kell készítenie:
i.

a CSR összes releváns részét tartalmazó teljes / bizalmas változatot;

ii. Továbbá csak az A. rész 2. és 3. szakaszát (vagyis a nyilatkozatokat arról, hogy a
kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtották és közölték), valamint a B. rész 9.
és 10. szakaszát (vagyis az expozíciós értékelést és kockázatjellemzést)
tartalmazó nyilvános változatot.
Javasoljuk, hogy az A. rész 1. pontját külön dokumentumként csatolja (lásd az alábbi 7.11.2.
fejezetet).
Csatolja a CSR-t a IUCLID 13. adatmezőcsoportban az alábbiak szerint.
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1. Jobb egérgombbal kattintson a 13 Assessment Reports-re (Értékelési jelentések) a TOC-on
(Tartalomjegyzék), és válassza a New record (Új rekord) opciót.
2. A Document / report (Dokumentum / jelentés) mezőben kattintson a
gombra. Ez
követően csatolhatja a dokumentumot, lehetőleg szerkeszthető szöveges formátumban.
3. A Type of report (Jelentés típusa) alatti listában válassza a REACH Chemical safety report
(CSR) (REACH Kémiai biztonsági jelentés - CSR) opciót.
4. A másik lehetőség, hogy a kérelem hivatkozik a regisztrálási dokumentáció részeként már
korábban csatolt CSR-re. Ebben az esetben a IUCLID 13. adatmezőcsoportot a fentiek
szerint kell kitölteni, de a Document (Dokumentum) mezőben a CSR csatolása helyett a
regisztrálási dokumentációra kell hivatkozni a Further information on the attached file (A
csatolt fájl további adatai) mezőben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrálási
dokumentációban foglalt CSR-re történő hivatkozás esetén a regisztrációs számot fel kell
tüntetni a IUCLID 1.3 adatmezőcsoportban (lásd a 7.4.3. fejezetet).
5. Ha nem csatol CSR-t, a IUCLID 1.3 adatmezőcsoportban megadott regisztrációs számnak a
dokumentációt benyújtó kérelmezőhöz vagy valamelyik társkérelmezőhöz kell tartozni.
Ellenkező esetben a CSR tulajdonosának érvényes engedélyét kell csatolni a IUCLID 13.
adatmezőcsoportban.
6. A kérelmezők a REACH regisztrálási dokumentáció részeként már korábban csatolt CSR
módosított változatát is benyújthatják. A CSR-t aktualizálhatják a regisztrálási
dokumentációjukban, majd az engedélyezési dokumentációjukban hivatkoznak arra, vagy
az engedélyezési dokumentációhoz csatolják a módosított változatot. Az utóbbi esetben azt
javasoljuk, hogy a kérelmezők biztosítsák a két változat közötti összhangot.
Ha a CSR másik változatát (vagyis nyilvános / bizalmas) is meg kell adnia, ismételje meg a
fenti lépéseket.

7.11.2.

A kockázatkezelési intézkedések és az üzemi feltételek
összefoglalása

A kockázatkezelési intézkedések és az üzemi feltételek összefoglalását csatolni kell a IUCLID
13. adatmezőcsoportban.
A jellemző kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek rövid összefoglaló táblázatát az
ECHA honlapján (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) közzétett
formátumban kell megadni, ami a CSR A. részének 1. szakasza helyébe lép.
A(z) 7.11.1. fejezetben ismertetett lépésekhez hasonlóan csatolja egy új rekordban ezt a
dokumentumot a 13. adatmezőcsoportban. A Type of report (Jelentés típusa) alatti listában
válassza a REACH application for authorisation: summary of representative RMMs and OCs
(REACH engedélyezési kérelem - jellemző kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek
összefoglalása) opciót.

7.11.3.

Kérelem nyomtatvány közös kérelem esetén

A kérelem nyomtatványt közös kérelem esetén csatolni kell a IUCLID 13. adatmezőcsoportban.
Az 1. webes formanyomtatvány segítségével lehet létrehozni a kérelem nyomtatványt (további
információkért lásd a kézikönyv 8. fejezetét).

7.11.4.

Egyéb alátámasztó dokumentumok

Az olyan adatokat tartalmazó egyéb jelentéseket, amelyet más IUCLID adatmezőcsoportokban
nem lehet megadni, a 13. adatmezőcsoportban új rekordokban kell csatolni. Ilyen jelentések
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lehetnek például modellező jelentések, számítási lapok vagy az elvégzett változások
bemutatása (az utóbbi az ECHA bizottságainak a kérelem jogszabályoknak való megfelelése
érdekében történő felhívására elvégzett aktualizálás esetén lehet releváns) (lásd a 13.1.
fejezetet).

8. Kérelem nyomtatvány közös kérelem esetén
Ha csak Ön kívánja benyújtani a kérelmet, ugorja át ezt a lépést, és lapozzon a 9. fejezethez.

8.1.

A kérelem nyomtatvány előállítása

Ha Ön nem a közös kérelem keretében a dokumentációt benyújtó kérelmező, ugorja át ezt a
lépést, és lapozzon a 8.2. fejezethez.
Közös kérelem esetén a IUCLID 13. adatmezőcsoportban csatolandó kérelem nyomtatvány
létrehozásához (lásd a 7.11. fejezetet), keresse fel Az engedély kérelmezésének módjáról
szóló weboldalt (az alábbi címen érhető el: http://echa.europa.eu/web/guest/applying-forauthorisation)),), kattintson a Submit your application (Kérelem benyújtása) elemre, majd
kattintson a Web form 1 (Generate your application form) (1. webes formanyomtatvány - a
kérelem nyomtatvány létrehozása) opcióra (1. webes formanyomtatvány:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_Create.aspx).
Ezt a nyomtatványt a közös kérelem keretében a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek kell
létrehozni.
Az 1. formanyomtatvány kitöltése érdekében (8ábra és 9ábra) kövesse az alábbi lépéseket:
1. Adja meg az engedély iránti kérelemben szereplő anyagok számát.
A REACH 62. cikkének (3) bekezdésével összhangban, a kérelmet egy, vagy az
anyagok csoportjának a XI. melléklet 1.5. szakaszában foglalt meghatározásának
megfelelő több anyagra lehet benyújtani. Ha a kérelem több anyagra vonatkozik, az
anyagok csoportosításának indoklását a IUCLID kérelem fájlban a Category Rationale
(Kategória indoka) mezőben kell megadni.
2. Kattintson az anyagok összes száma alatti legördülő menü(k)re, és válassza ki azokat a
XIV. melléklet szerinti tételeket, amelyeket a kérelemben kíván szerepeltetni. Ne feledje,
hogy a kiválasztott anyagnak vagy anyagoknak összhangban kell állni a IUCLID
dokumentációban szereplő anyaginformációkkal.
3. Adja meg a kérelemben szereplő kért felhasználások számát.
4. Minden egyes kért felhasználás esetén adja meg a felhasználás megnevezését a
felhasználások összes száma alatti szöveges beviteli mezőben.
A felhasználások számának és megnevezésének egyezni kell a IUCLID dokumentáció
3.10 adatmezőcsoportjában a Use concerned by the request (A kérelemmel érintett
felhasználás) mezőben megadott adatokkal.
5. A megfelelő felhasználás-anyag kombinációk kiválasztásával jelezze, hogy a kérelemben
melyik felhasználás (ha nem az összes) melyik anyagra vonatkozik. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a formanyomtatványban szereplő minden anyagot és minden felhasználást legalább
egy felhasználás-anyag kombinációban ki kell választani.
6. Adja meg a kérelmezők számát a legördülő menüből a megfelelő érték kiválasztásával
(9ábra).
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1. webes formanyomtatvány - A kérelem formanyomtatvány létrehozása

7. A dokumentációt benyújtó kérelmező és a társkérelmezők vonatkozásában az alábbi
adatokat kell megadni az „Applicant(s)” (Kérelmező(k)) részben:
i.

a jogi személy REACH-IT-ben megadott neve és UUID-ja;

ii. a szállítói láncban betöltött szerepkör(ök);
iii. az engedélyezni kért felhasználás(ok) és a hozzá kapcsolódó anyag(ok)
(felhasználások ismertetése). Ezeket az adatokat a dokumentációt benyújtó
kérelmezőnek kell beszerezni a társkérelmezőktől. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
formanyomtatványban szereplő minden anyagot és minden felhasználást legalább
egy felhasználás-anyag kombinációban ki kell választania legalább egy
kérelmezőnek.
A jogi személy kérelem formanyomtatványban szereplő nevének és UUID-jének meg
kell egyezni az egyes kérelmezők REACH-IT fiókjában szereplő adatokkal. A vállalat
neve és UUID-je a REACH-IT-ben a Company information (Vállalati információk) fül
alatt található. Közös kérelem esetén a társkérelmezőknek a dokumentációt benyújtó
kérelmezőnek kell átadni az adatokat, és ügyelniük kell arra, hogy az adatok
megegyeznek a REACH-IT fiókban szereplő adatokkal.
8. Írjon be érvényes e-mail címet. Közös kérelem esetén ez a dokumentációt benyújtó
kérelmező e-mail címe. A webes formanyomtatványban megadott e-mail címre fontos
információkat küldenek a kérelem benyújtásával kapcsolatban, pl. a kérelem
formanyomtatványt PDF formátumban, a benyújtás kódját vagy a tokent.
9. A kérelem formanyomtatvány PDF formátumban történő megküldésére válassza ki az egyik
lehetőséget (e-mailen vagy letöltés útján), amelyet a IUCLID anyag-adatállományhoz kell
csatolni.
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A kérelmezők adatai (1. webes formanyomtatvány)

10. A formanyomtatvány létrehozása előtt a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek be kell
írnia a felhasználó azonosítására szolgáló mezőben (CAPTCHA) látható szöveget a Create
Application (Kérelem létrehozása) gomb feletti mezőbe.
11. Kattintson a Create application form (Kérelem nyomtatvány létrehozása) gombra.
12. A kérelem nyomtatvány létrehozásával megadott adatokat egy PDF fájl fogja tartalmazni (a
továbbiakban: kérelem nyomtatvány), amely a webes formanyomtatvány elküldésével
automatikusan létrehozásra kerül.
13. Ha a receipt via email (e-mailben történő küldés) opciót választotta, akkor automatikusan
elküldik az e-mailt. Ha a download (letöltés) opciót választotta, egy új lap jelenik meg, ahol
a kérelmező letöltheti a létrehozott fájlokat.
14. Ha a download (letöltés) opciót választotta, fontos, hogy a kérelmező mentse el (a Create
application form (Kérelem nyomtatvány létrehozása) gombra kattintás után megjelenő
lapról való letöltés során) a webes formanyomtatvánnyal létrehozott két fájlt, és őrizze
meg azokat.
15. A dokumentációt benyújtó kérelmező kapja meg a kérelem nyomtatványt és további
útmutatást tartalmazó e-mailt (vagy kérik, hogy töltse le a fájlokat). Az ECHA elvégez
néhány előzetes ellenőrzést, hogy meggyőződjön az 1. webes formanyomtatványban
megadott adatokkal való összhangról. Ellentmondás esetén a kérelmező értesítést kap a
webes formanyomtatványban megadott e-mail címére. Ha a létrehozott kérelem
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nyomtatványban szereplő összes adat hiteles, a kérelmező a közös kérelemhez kapcsolódó
biztonsági tokent kap a webes formanyomtatványban megadott e-mail címére. Miután az
ellenőrzés megállapítja, hogy a kérelem nyomtatványban szereplő összes adat helyes, a
dokumentációt benyújtó kérelmező megküldi a kérelem nyomtatványt és a biztonsági
tokent a társkérelmezőknek. A kérelem benyújtásának folytatásához lapozzon a 8.2.
fejezethez: A közös kérelem benyújtásában való részvétel megerősítése. Ha a kérelem
nyomtatvány helytelen adatot tartalmaz, a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek új
kérelem nyomtatványt kell létrehozni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem nyomtatvány létrehozása nem minősül az
engedélyezési kérelem benyújtásának.
16. A következő (8.2.) fejezetben foglaltak szerint a társkérelmezőknek meg kell erősíteni a
közös kérelemben való részvételüket a kérelem nyomtatvány és további információk
feltöltésével. Ezután a kérelem nyomtatványt csatolni kell a IUCLID 13.
adatmezőcsoportban (lásd a 7.11. fejezetet). Végül, az engedélyezési kérelem IUCLID
dokumentációját a 11. A dokumentáció benyújtása című fejezetben foglaltak szerint kell
benyújtani.

8.2.

A közös kérelem benyújtásában való részvétel megerősítése

Ha Ön a közös kérelem keretében a dokumentációt benyújtó kérelmező, ugorja át ezt a lépést,
és lapozzon a 8.3. fejezethez.
Miután a dokumentációt benyújtó kérelmező létrehozta a kérelem nyomtatványt, meg kell
küldenie a társkérelmezőknek PDF formátumban a kérelem nyomtatványt és a közös
kérelemhez kapcsolódó biztonsági tokent.
A kérelem nyomtatványban szereplő adatokat az összes társkérelmezőnek körültekintően
ellenőrizni kell. Ellenőrizze, hogy különösen a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek
megküldött alábbi adatokat helyesen tartalmazza-e a nyomtatvány:
i.

vállalata esetén a jogi személy nevét és UUID-jét (felhívjuk a figyelmet, hogy a
kérelem nyomtatványban csak az első és utolsó karakter jelenik meg) tartalmazza
a nyomtatvány, és összhangban vannak a REACH-IT fiókban szereplő adatokkal.
Ezek az adatok a REACH-IT-ben a Company information (Vállalati információk) fül
alatt található;.

ii. a jogi személy szerepköre(i) az engedély iránti kérelem szempontjából helyes(ek);
iii. a kért felhasználások(ok) és anyag(ok) ismertetése helyes, és megfelel a jogi
személy szándékainak.
Ha a kérelem nyomtatványban szereplő adat, értesítenie kell a dokumentációt benyújtó
kérelmezőt, akinek új kérelem nyomtatványt kell létrehozni. Ebben az esetben hagyja
figyelmen kívül a kérelem nyomtatványt és a tokent, és várja meg, míg a dokumentációt
benyújtó kérelmező megküldi Önnek (és az összes társkérelmezőnek) a javított kérelem
nyomtatványt és az új tokent. Miután ellenőrizte az új PDF fájlt, megerősítheti a közös kérelem
benyújtásában való részvételét.
Nem erősítheti meg a közös kérelem benyújtásában való részvételét addig, amíg nem
ellenőrizte körültekintően a kérelem nyomtatványban szereplő adatokat.
Győződjön meg arról is, hogy a REACH-IT fiókjában a Company information (Vállalati
információk) fül alatt a vállalat mérete, elérhetősége és címe naprakész. Felhívjuk a figyelmet,
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hogy az ECHA felhasználja ezeket az információkat a kérelmezőkkel való kapcsolattartás során,
továbbá az egyes kérelmezők vállalatának mérete alapján határozza meg a kérelemhez
kapcsolódó díjat.
A közös kérelem benyújtásában való részvétel megerősítéséhez keresse fel Az engedély
kérelmezésének módjáról szóló weboldalt (az alábbi címen érhető el:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation)),), kattintson a Submit your
application (Kérelem benyújtása) elemre, majd kattintson a Web form 2 (Confirm your
participation) (2. webes formanyomtatvány - a részvétel megerősítése) opcióra (2. webes
formanyomtatvány:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_ConfirmParticipati
on.aspx), és kövesse az alábbi lépéseket (10ábra).
1. Adja meg a dokumentációt benyújtó kérelmező nevét a Token and Application form (Token
és kérelem nyomtatvány) mezőben.
2. Töltse fel a dokumentációt benyújtó kérelmezőtől kapott kérelem nyomtatványt (PDF-et). A
fájl feltöltéséhez kattintson a Browse (Tallózás) gombra, megnyílik egy párbeszédablak,
ahol kiválaszthatja a kérelem nyomtatványt.
3. Az Applicant info (Kérelmező adatai) rész alatt adja meg vállalatának jogi személy UUID-jét
és nevét, ahogy azok a REACH-IT fiókjában szerepelnek. Győződjön meg arról, hogy ezek
az adatok egyeznek a kérelem nyomtatvány adataival is (különösen az UUID esetén: a
teljes számot meg kell adnia, de a PDF-ben csak a szám egy része látszódik).

10. Ábra:

2. webes formanyomtatvány: A közös kérelem benyújtásában való
részvétel megerősítése

4. Adja meg a REACH-IT fiókjához tartozó felhasználónevet. A felhasználónévnek
adatbenyújtási jogosultsággal rendelkező, létező felhasználóhoz kell tartozni; ezért
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„Company Manager” (Vállalati menedzser) vagy „Company User” (Vállalati felhasználó)
szerepű felhasználónak kell lennie (nem „Company Reader” - Olvasási jogosultsággal
rendelkező).
5. Fontos, hogy a REACH-IT fiókjában a Company information (Vállalati információk) fül alatt
a vállalat mérete, elérhetősége és címe helyes legyen. Az ECHA a vállalat mérete alapján
határozza meg a kérelméhez kapcsolódó díjat. A Bizottság az eljárás végén a vállalat
címére küldi meg a kérelmezőnek az engedélyezési kérelemről hozott végleges döntését.
6. Írjon be érvényes e-mail címet. A közös kérelem benyújtásában való részvétel előzetes
megerősítését erre az e-mail címre küldjük.
7. A formanyomtatvány benyújtása előtt írja be a felhasználó azonosítására szolgáló mezőben
(CAPTCHA) látható szöveget a Join Application (Csatlakozás a kérelemhez) gomb feletti
mezőbe.
8. Kattintson a Join application (Csatlakozás a kérelemhez) gombra a közös kérelem
benyújtásában való részvétel megerősítése érdekében.
9. Ezután e-mailben megküldjük Önnek a közös kérelem benyújtásában való részvétel
előzetes megerősítését. Az ECHA elvégez néhány előzetes ellenőrzést, hogy meggyőződjön
az 2. webes formanyomtatványban megadott adatokkal való összhangról. Ellentmondás
esetén (például, ha a megadott REACH-IT fiók nem létezik), a következő napokban a
kérelmező e-mailben értesítést kap a hibáról az adott webes formanyomtatványban
megadott e-mail címére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ECHA ebben a szakaszban nem küld értesítést, ha a részvétel
megerősítése sikeres volt. Miután ellenőrizték, hogy az összes társkérelmező sikeresen
megerősítette a közös kérelemben való részvételét, az ECHA tájékoztatni fogja a
dokumentációt benyújtó kérelmezőt, hogy a közös kérelem létrehozása befejeződött.
A közös kérelem benyújtásában való részvétel megerősítése nem minősül az engedélyezési
kérelem benyújtásának. A kérelem csak akkor minősül sikeresen benyújtottnak, ha az összes
társkérelmező megerősítette a közös kérelem benyújtásában való részvételét, a dokumentációt
benyújtó kérelmező feltöltötte a IUCLID dokumentációt, és a dokumentáció megfelelt az üzleti
szabályok szerinti ellenőrzésen.
A következő lépés az, hogy a társkérelmezőket megkeresi az ECHA röviddel azután, hogy a
IUCLID dokumentáció megfelelt az üzleti szabályok szerinti ellenőrzésen, hogy tájékoztatást
adjon a kérelem feldolgozásának főbb lépéseiről és a határidőkről (lásd a 11.1 fejezetet).
Javasoljuk ezért a társkérelmezőknek, hogy ebben a szakaszban lépjenek kapcsolatba a
dokumentációt benyújtó kérelmezővel, hogy tájékoztatást kapjanak a benyújtás folyamatáról.

8.3.

A közös kérelem megerősítésének megküldése az ECHA által

Miután az ECHA ellenőrizte, hogy az összes társkérelmező sikeresen megerősítette a közös
kérelemben való részvételét (lásd a 8.2. fejezetet), az ECHA e-mailben megküldi a
dokumentációt benyújtó kérelmezőnek a megerősítést, hogy a közös kérelem létrehozása
befejeződött.
Csatolja a kérelem nyomtatványt a IUCLID anyag-adatállomány 13. adatmezőcsoportjához a
7.11.3. fejezetben foglaltak szerint, és folytassa az engedélyezési kérelem IUCLID
dokumentációjának létrehozását.
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9. A dokumentáció létrehozása
Ha valamennyi releváns adatot bevitte az anyag adatállományában, a következő lépés a
dokumentáció létrehozása.
Javasoljuk, hogy a dokumentáció létrehozása előtt a Validation assistant (Validálási segéd)
futtatásával ellenőrizze az anyag adatállományának hiánytalanságát. A Validálási segéd
futtatásával kapcsolatban további információt tartalmaz a IUCLID súgója.
Ez jó alkalom lehet annak ellenőrzésére is, hogy az adatállomány minőségét lehet-e fejleszteni
a dokumentáció létrehozása előtt. Ezzel kapcsolatban kérjük, keresse fel a Hogyan javítható a
dokumentáció? weboldalt az ECHA honlapján: http://echa.europa.eu/support/how-to-improveyour-dossier
1. A dokumentáció létrehozásához nyissa meg az elérhető anyag adatállományokat a
Substance

(Anyag) ikonra kattintva a IUCLID kezdőlapján.

2. Minden elérhető anyag (a felhasználói beállításokban beállított keresési eredmények
korlátain belül) megjelenik a navigációs panelben a képernyő bal oldalán. Ha az anyag nem
jelenik meg a listában, a kereső panelben rákereshet. Ha a lista túl hosszú, tudja szűrni az
anyag nevének (vagy egy részének) megadásával a szűrő mezőben.
3. Válassza ki azt az anyagot, amelyik esetében dokumentációt szeretne létrehozni.
4. Kattintson jobb egérgombbal az anyagra a lekérdezési eredmények listájában. A felugró
menüből válassza a Create dossier (Dokumentáció létrehozása) opciót.
5. A Create dossier (Dokumentáció létrehozása) opció kiválasztásával megnyílik a
dokumentációkészítő-varázsló. Kövesse a dokumentációkészítő-varázsló lépéseit.
Alapértelmezett beállításként a dokumentációkészítő-varázsló csak két lépésből áll: Select
submission type (Az adatbenyújtás típusának kiválasztása) (1) és Complete the dossier header
(Dokumentáció-fejléc kitöltése) (5). Ha módosítani szeretné az alapértelmezett beállítást, és
több opciót szeretne, jelölje be a Use advanced settings (Speciális beállítások) jelölőnégyzetet.
1. Az adatbenyújtás típusának kiválasztása
Az adatbenyújtás típusának kiválasztásával a helyes dokumentációsablon meghatározása
nélkülözhetetlen a sikeres adatbenyújtáshoz. A dokumentáció exportálása előtt meg kell
győződnie arról, hogy a kiválasztott sablon megfelel a tervezett adatbenyújtásnak.
A Use advanced settings (Speciális beállítások) jelölőnégyzet kiválasztása után kövesse a 2-4.
lépést, ha megtartotta az alapbeállításokat (ajánlott módszer), közvetlenül az 5. lépéssel
folytassa:
2. A bizalmas kezelés szintjének meghatározásához válassza ki az adatvédelmi jelölőket.
Amennyiben bizalmas kezeléssel vagy szabályozási programmal kapcsolatos jelölőt
helyezett el az anyag adatállományában, a megfelelő jelölők ennél a lépésnél történő
kiválasztásával gondoskodjon arról, hogy ez az információ a dokumentációjában is
szerepeljen. Kétség esetén érdemes kiválasztani az „all fields - including confidential test
material” (összes mező - beleértve a bizalmas vizsgált anyagot is) alapértelmezett
beállítást. Az ECHA vizsgálni fogja az információk megadott bizalmas kezelését és
indokolását. Az ECHA honlapján további információt talál a dokumentáció részének
közzétételével kapcsolatban: http://echa.europa.eu/manuals.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

53

54

Az engedélyezési kérelem összeállítása

1.0 verzió

3. Határozza meg, hogy a dokumentáció tartalmazza-e a jegyzeteket.
4. Ellenőrizze és válassza ki, hogy milyen dokumentumokat és entitásokat tartalmazzon a
dokumentáció. Ennek érdekében válassza ki az Entities list-ről (Entitások listája)
ikon
után lévő anyag entitást. Az anyaghoz kapcsolódó dokumentumok és entitások a
References to (Hivatkozás arra) ablakban jelennek meg; a kiválasztandó dokumentumok
már ellenőrzésre kerültek. Bizonyos dokumentumokat, például az 1.1 adatmezőcsoportban
lévőket, mindig tartalmazza a dokumentáció, és nem lehet kihagyni azokat ennél a
lépésnél. Hasonlóképpen, az adatbenyújtás típusától függően bizonyos dokumentumok
nem jelennek meg a listában, és nem lehet azokat kiválasztani, mivel az adatbenyújtás
megadott típusánál nincs jelentőségük. Ha kétségei vannak a megadandó információkat
illetően, választhatja a Next-et (Következő), és alkalmazhatja az adatbenyújtás adott
típusára vonatkozó alapértelmezett beállításokat.
5. A dokumentáció-fejléc kitöltése a kiegészítő adminisztratív információk
bevitelével.
A benyújtott dokumentáció üzleti szabályok szerinti ellenőrzése szempontjából
kulcsfontosságúak a dokumentáció fejlécében szereplő információk. A hiányzó vagy helytelen
adatok az adatbenyújtás elutasításához vezethetnek, amely esetben a helyesbített adatokkal
új dokumentációt kell létrehozni és benyújtani. További információkért lásd a mellékletet: A
benyújtott dokumentációk üzleti szabályok szerinti, ECHA által végzett ellenőrzésének
áttekintése.
A következő rész ismerteti, hogyan kell megadni a kiegészítő adminisztratív információkat a
dokumentáció-fejlécben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi iránymutatások nem fedik le teljesen a kérelmet bizonyos
típusú dokumentációk esetén, például a több anyagra vonatkozó kérelmeket vagy REACH 63.
cikke szerinti későbbi kérelmeket. Az ilyen kérelmek esetén a dokumentáci ó létrehozása előtt
ellenőrizze a jelen kézikönyv megfelelő fejezetében szereplő konkrét iránymutatásokat
(például a több anyagra vonatkozó kérelmek esetén lásd a 7.2. fejezetet; későbbi kérelmek,
aktualizálások és felülvizsgálati jelentések esetén lásd a 13.3 fejezetet).

9.1.

A dokumentáció neve

A Dossier name (given by the user) (A dokumentáció felhasználó által adott neve) mezőbe
írjon be egy megfelelő nevet, amely alapján kereséskor vagy a IUCLID-ból való exportáláskor
könnyen meg tudja találni a dokumentációt. Célszerű az anyag nevére és a dokumentáció
verziójára utalni abban az esetben, ha többet hozott létre.

9.2.

Speciális benyújtások

Speciális benyújtások (vagyis aktualizálások, későbbi kérelmek és felülvizsgálati jelentések)
esetén lásd a 13. fejezetet.
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10. A dokumentáció exportálása
Az exportálás megkezdéséhez először keresse meg a dokumentációt a IUCLID alkalmazás
navigációs panelén. Ha a dokumentációt tartalmazza a találati lista, kattintson jobb
egérgombbal az elemre, majd válassza az Export (Exportálás) opciót a fő menüben.
Az exportálási varázslóval kapcsolatos információkért lásd a IUCLID alkalmazásba épített
súgót.

11. Dokumentáció benyújtása
A dokumentáció ECHA-hoz való benyújtása érdekében a benyújtó jogi személy adataival fel
kell iratkoznia a REACH-IT-be, és követnie kell az adatbenyújtás adott típusára vonatkozó
utasításokat.
A REACH-IT-et az ECHA weboldaláról : http://www.echa.europa.eu/, vagy közvetlenül a
REACH-IT weboldaláról érheti el: https://reach-it.echa.europa.eu/.

A közös kérelem anyag-adatállományát tartalmazó dokumentációt egyetlen jogi személynek (a
továbbiakban: dokumentációt benyújtó kérelmező) kell benyújtani az ECHA-hoz.
Az ECHA az engedélyezési kérelem benyújtására szolgáló javasolt időszakokat állapított meg
(a benyújtási időszakokat lásd az alábbi weboldalon: http://echa.europa.eu/addressingchemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/afa). Ennek oka elsősorban
az ECHA kockázatértékelési és társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottságainak
tervezett üléseivel való szinkronizálás, és az a célja, hogy biztosítsa a bizottságok
véleménykialakítási eljárásának megvalósíthatóságát és hatékonyságát. Ha a kérelmét
ezekben az időszakokban nyújtja be, biztosíthatja, hogy az ECHA és bizottságai a lehető
legrövidebb idő alatt dolgozzák fel a kérelmet. Ha a kérelmet ezen időszakok első napjaiban
nyújtja be, az valóban csökkenti annak kockázatát, hogy elmulaszt egy adott határidőt amiatt,
hogy nem felel meg az üzleti szabályok szerinti ellenőrzésen, ami akár három hónappal
későbbre halasztja a számla kiállítását.
Fontos, hogy a REACH-IT fiókjában a Company information (Vállalati információk) fül alatt a
vállalat mérete, elérhetősége és címe helyes legyen. Az ECHA a vállalat mérete alapján
határozza meg a kérelméhez kapcsolódó díjat. A Bizottság az eljárás végén a vállalat címére
küldi meg a kérelmezőnek az engedélyezési kérelemről hozott végleges döntését.
Miután feltöltötte a dokumentációt, a kérelmezőnek ellenőriznie kell a REACH-IT üzenetablakot
a kérelemmel kapcsolatos eljárás nyomonkövetése érdekében. Ha a dokumentációt nem veszik
át feldolgozás céljából, az ECHA ennek okát egy REACH-IT belső üzenetben közli a
kérelmezővel, és felhívják a kérelmezőt új kérelem benyújtására.
A REACH-IT üzenetablak használatával kapcsolatban további információt tartalmaz a IUCLID
súgója.

11.1.

A benyújtási szám megküldése

Miután feltöltötte a kérelmet (IUCLID dokumentációt), a REACH-IT automatikusan ad egy
előzetes benyújtási számot a kérelemhez. Ezután a kérelmet több lépésben feldolgozza a
REACH-IT.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország | Tel.: +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 | echa.europa.eu

55

56

Az engedélyezési kérelem összeállítása

1.0 verzió

Ha bármelyik előzetes ellenőrzésen (vírusellenőrzés, fájlformátum hitelesítése, XML formátum
ellenőrzése, üzleti szabályok szerinti ellenőrzés) nem felel meg a dokumentáció, felhívják a
kérelmezőt az anyag-adatállomány módosítására, új dokumentáció létrehozására és
feltöltésére a REACH-IT-ben. A REACH-IT új egy előzetes benyújtási számot ad a kérelemhez.
Ha a dokumentáció megfelelt az üzleti szabályok szerinti ellenőrzésen, a kérelmezőt egy
REACH-IT belső üzenetben tájékoztatják a benyújtott kérelem állapotáról, és az előzetes
benyújtási szám lesz a benyújtási szám.
Miután a dokumentáció megfelelt az üzleti szabályok szerinti ellenőrzésen, és mielőtt elküldik a
számlát, az ECHA
a. tájékoztatja a kérelmező(ke)t a kérelem feldolgozásának főbb lépéseiről és a
határidőkről
b. átvizsgálja a rövid leírást, amit a felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk
részeként az ECHA honlapján a nyilvános konzultáció céljából közzétesznek (64. cikk (2)
bek.) (lásd továbbá a 7.6.4.2. fejezetet).
c. Az ECHA elkészíti a rövid leírás első változatát, és megadott határidőn belül felhívja a
kérelmezőt állásfoglalása megküldésére. A kérelmező állásfoglalása alapján az ECHA
elkészíti és megküldi a kérelmezőnek a felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk
végleges rövid leírását.
A felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk rövid leírásáról szóló értesítés(eke)t és a
számlát REACH-IT jegyzet útján küldik el a kérelmezőnek. Közös kérelem esetén a
felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk rövid leírásáról szóló értesítés(eke)t és az
egyetlen számlát a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek küldik. A rövid leírásáról szóló
értesítés másolatát és a számla adatait megküldik a társkérelmezőknek.
A számla megfizetését követően REACH-IT üzenetben megküldik a kérelmezőnek a kérelem
kézhezvételének időpontját és az engedélyezési kérelem hivatkozási számát. Közös kérelem
esetén az üzenetet REACH-IT jegyzetként küldik meg a dokumentációt benyújtó
kérelmezőnek, a társkérelmezőknek pedig másolatot küldenek.

12. Következő lépések: vélemény- és döntéshozatali eljárás
Miután megállapították a kézhezvétel időpontját, a kérelmet tartalmazó fájlt átadják az ECHA
kockázatértékelési (RAC) és társadalmi-gazdasági elemzéssel (SEAC) foglalkozó
bizottságainak, amelyek azonnal megkezdik feladataik ellátását a véleménykialakítási eljárás
keretében. Ezzel párhuzamosan az ECHA nyilvános konzultációt indít a honlapján a harmadik
felek lehetséges alternatívákkal kapcsolatos információinak összegyűjtse érdekében.
Az ECHA bizottságai felhívhatják a kérelmezőt a kérelem jogszabályoknak való megfelelése
érdekében további adatok (meghatározott határidő belül történő) benyújtására; a társadalmigazdasági elemzéssel foglalkozó bizottság is további információt kérhet a lehetséges alternatív
anyagokkal és technológiákkal kapcsolatban. Ezeket a felhívásokat a REACH-IT-en keresztül
küldik meg a kérelmezőnek. Közös kérelem esetén az ECHA bizottságainak felhívásait és más
üzeneteit (pl. a véleménytervezetet és a végleges véleményt) a dokumentációt benyújtó
kérelmezőnek küldik meg, a társkérelmezőknek pedig másolatot küldenek a REACH-IT-en
keresztül.
Az ECHA további információt kérő üzeneteiben meghatározzák, hogy a kérelmezőnek (közös
kérelem esetén a dokumentációt benyújtó kérelmezőnek) kell-e aktualizálnia a IUCLID
dokumentációt (lásd a Kért aktualizálás c. 13.1. fejezetet) és a Error! Reference source not
found.. fejezetben foglaltak szerint benyújtani, vagy ehelyett egy erre a célra szolgáló webes
formanyomtatványban kell megadni az információkat (a IUCLID dokumentáció aktualizálását
alapvetően a kérelem jogszabályoknak való megfelelése érdekében kérik).
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Miután a véleménytervezetet véglegesítik, a REACH-IT-en keresztül megküldik a
kérelmező(k)nek. A kérelmezőnek (közös kérelem esetén a dokumentációt benyújtó
kérelmezőnek) értesíteni kell az ECHA-t a vélemény kézhezvételét követő egy hónapon belül,
ha állásfoglalást kíván adni a véleménytervezetről. Az állásfoglalást erre a célra szolgáló webes
formanyomtatványban (a linket tartalmazza az ECHA üzenete) kell megküldeni az ECHA-hoz a
véleménytervezet kézhezvételét követő két hónapon belül. Közös kérelem esetén a
dokumentációt benyújtó kérelmezőnek kell megküldeni az állásfoglalást a véleménytervezetről.
Az ECHA bizottságainak végleges véleményét megküldik a Bizottságnak, a tagállamoknak és
kérelmező(k)nek.
A Bizottság végső határozatát ajánlott postai küldeményben küldik meg a kérelmező(k)nek. A
Bizottság a kérelmezők REACH-IT fiókjában általános elérhetőségként megadott címre küldi a
határozatot. A levelet a REACH-IT fiókban szereplő kapcsolattartó(k)nak címezik (keresztnév
és vezetéknév sorrendben). A határozatot megküldő levél tartalmazza az engedélyszámot
minden engedélyezett anyag és felhasználás tekintetében.

13. Speciális benyújtások
A alábbi rész iránymutatást tartalmaz az alábbiak benyújtásával kapcsolatban:
1. a 64. cikk (3) bekezdése alapján a bizottságok által kért aktualizálások;
2. a 63. cikk szerinti későbbi kérelmek;
3. a 61. cikk szerinti felülvizsgálati jelentések.
Ha bármely fenti célból aktualizált (vagy felülvizsgált) adatokat kell benyújtania az
engedélyezési kérelem dokumentációjához, nem kell újra beírnia az anyag összes adatát.
Elegendő, ha frissíti az információkat az anyag-adatállományban.
Az adatállomány szerkesztéséhez válassza ki azt a navigációs panelen, és töltse ki vagy
módosítsa az adatokat. Ha az adatállomány kész, létrehozhatja a dokumentációt (lásd a 9. A
dokumentáció létrehozása című fejezetet).
A dokumentáció létrehozásakor meg kell adnia a benyújtás típusát a dokumentáció
(dokumentáció-fejléc) összeállító varázsló 6. lépésében.
A dokumentáció exportálásához és benyújtásához kérjük, tekintse át a jelen kézikönyv Error!
Reference source not found.. és Error! Reference source not found.. fejezetében
leírtakat.

13.1.

Kért aktualizálások (a kérelem jogszabályoknak való
megfelelése érdekében)

Ha az aktualizálást a bizottságok 64. cikk (3) bekezdése szerinti felhívása alapján végezte el,
és különösen ha a felhívás a kérelem jogszabályoknak való megfelelése érdekében történt,
kérhetik az eredeti IUCLID dokumentáció frissített verziójának benyújtását az ECHA-hoz,
valamint a IUCLID 13. adatmezőcsoportban olyan dokumentum csatolását, amely pontosan
jelzi a módosítások helyét (pl. IUCLID adatmezőcsoportok és/vagy alcsoportok, csatolmányok
és/vagy kapcsolódó részeik stb.).
Ha aktualizált dokumentációt hoz létre, a The submission is an update (A benyújtás
aktualizálás) és a Further to a request/decision from regulatory body (Szabályozási szerv
kérése/határozata alapján) jelölőnégyzetet be kell jelölni. A legutolsó benyújtási számot és a
kérést tartalmazó levélben szereplő feljegyzés számát meg kell adni a megfelelő szomszédos
mezőkben.
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Önkéntes aktualizálás

Az aktualizálás e típusa nem engedélyezett, azt az ECHA nem fogja feldolgozni.
Kérjük, győződjön meg róla, hogy a Spontaneous update (Önkéntes aktualizálás) jelölőnégyzet
nincs bejelölve.

13.3.

Későbbi kérelem

A 63. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti későbbi kérelem esetén kérjük, nyújtsa be az eredeti
IUCLID dokumentációt az ECHA-hoz a kézikönyv Error! Reference source not found. és
Error! Reference source not found.. fejezetében ismertetett módon.
A IUCLID 1.1, 1.2 és 1.3 adatmezőcsoportot nem lehet a korábbi kérelemre való hivatkozással
kitölteni. A jelen kézikönyv Error! Reference source not found.., Error! Reference source
not found.. és 7.4.3. fejezetében leírtak szerint kell azokat kitölteni.
A IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban minden kért felhasználást fel kell tüntetni:
a. az egyértelmű és feldolgozható későbbi kérelem érdekében kifejezetten azt javasoljuk,
hogy a kérelmező csak akkor nyújtson be későbbi kérelmet, ha a felhasználás(ok és
anyag(ok) korábbi kérelemben már benyújtott kombinációjával azonos kombinációra
hivatkozik.
b. más kérelmekre hivatkozó felhasználások esetén ugyanazt a leírást és - amennyiben
lehetséges - ugyanazt a számot kel megadni. Továbbá javasoljuk, hogy i. a IUCLID 3.10
adatmezőcsoportban a 7.6.7. fejezetben foglaltak szerint csatolja azokat a (frissített)
értékelési jelentéseket, amelyekre hivatkozik, és ii. egyértelmű indoklást adjon annak
okairól, hogy miért hivatkozik a korábbi kérelemre, és mutassa be a hivatkozásnak a
kérelem szempontjából betöltött relevanciáját és célját. Az indoklást a IUCLID 3.10
adatmezőcsoportban a fő ismételhető blokk megfelelő „Remarks” (Megjegyzések)
mezőjében adhatja meg. Kérjük. tekintse át a 7.11.1. fejezetet, ha olyan CSR-re
hivatkozik, amely nem része a kérelmének.
c. Az ECHA a felhasználásokkal kapcsolatos, más kérelmekre hivatkozó (frissített)
értékelési jelentéseket tekinti a vélemény kialakításának alapjául szolgáló tényleges
verziónak; vagyis azok elsőbbséget élveznek a kérelemben hivatkozott értékelési
jelentésekkel szemben.
d. A csak hivatkozott (és nem csatolt) értékelési jelentések esetén az ECHA a kérelmező
által hivatkozott kérelem utolsó benyújtási számának megfelelő változatot tölti le. A
(kérelemben hivatkozott) korábbi kérelem esetleges további, a korábbi kérelmező által
benyújtott aktualizálásait nem veszik figyelembe a vélemény kialakítása során. 11
e. a más kérelmekre nem hivatkozó felhasználásokat a IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban
kell dokumentálni a jelen kézikönyv 7.6.7. fejezetében foglaltak szerint. Azokat össze
kell kapcsolni valamely elérhető CSR-hez a IUCLID 3.5 adatmezőcsoportban az
expozíciós forgatókönyvekre történő hivatkozás útján. (lásd a 7.6.4.2. fejezetet);
A korábbi kérelmező(k) írásbeli és érvényes engedélyét a IUCLID 3.10 adatmezőcsoportban a
Reference to other applications or previous authorisations (Hivatkozás más kérelmekre vagy
korábbi engedélyekre) mező alatt kell csatolni.
Fontos, hogy egyértelműen jelezze a további kérelmek azon részeit, amelyekre hivatkozik.
Ezeket az információkat a IUCLID 13. adatmezőcsoportban kell csatolni.

11

Minden aktualizálás új benyújtási számot kap, ami ezért eltér a megadott utolsó benyújtási számtól.
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Továbbá, a IUCLID 13. adatmezőcsoportnak az 1. webes formanyomtatvány segítségével
létrehozott kérelem nyomtatványt is tartalmazni kell (lásd a jelen kézikönyv 7.11.3. és 8.
fejezetét).
A dokumentáció létrehozásakor ügyeljen arra, hogy a dokumentáció-fejlécben a The
submission is a subsequent application (A benyújtás későbbi kérelem) jelölőnégyzetet be
legyen jelölve. Ha a 63. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmet nyújt be, adja meg a hivatkozott
kérelem utolsó benyújtási számát a Last submission number (Utolsó benyújtási szám)
szöveges beviteli mezőben.

13.4.

Felülvizsgálati jelentés

Felülvizsgálati jelentés esetén nyújtsa be újból a felülvizsgált / aktualizált IUCLID
dokumentációt.
i.

A IUCLID 13. adatmezőcsoportban az aktualizált részeket pontosan feltüntető
dokumentumot csatolhat.

ii. A IUCLID 1.3 adatmezőcsoportban meg kell adni a korábbi engedély számát. Lásd
a 7.4.3 fejezetet;
iii. A dokumentáció létrehozásakor ügyeljen arra, hogy a dokumentáció-fejlécben a
The submission is a review report (A benyújtás felülvizsgálati jelentés)
jelölőnégyzetet be legyen jelölve. A Last submission number (Utolsó benyújtási
szám) szöveges beviteli mezőben nem kell megadni az utolsó benyújtási számot.
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Annex 1.

1.0 verzió

A benyújtott dokumentációk üzleti szabályok
szerinti, ECHA által végzett ellenőrzésének
áttekintése

Az üzleti szabályok olyan, a dokumentáció formájára vonatkozó és adminisztratív előfeltételek
együttesét jelentik, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy az ECHA megállapíthassa, a
dokumentáció megfelelően kezelhető, illetve az előírt szabályozási folyamatok sikeresen
elvégezhetők. Az üzleti szabályok nem vizsgálják a megadott adatok hiánytalanságát és a
kérelem megfelelőségét. Ha a dokumentáció-benyújtás az üzleti szabályok szintjén nem megy
át, a dokumentáció automatikusan eltávolításra kerül a rendszerből, és bármely szabályozói
eljárás megindítása előtt új benyújtás szükséges.
A jelen dokumentum ismerteti az anyagadatállomány és a dokumentáció-fejléc létrehozásának
alapvető követelményeit. Javasoljuk továbbá, hogy használja a Validálási segéd beépülő
modult az anyagadatállománnyal és a végleges dokumentációval kapcsolatban is, mielőtt
exportálja azt a IUCLID-ból. Jobb egérgombbal kattintson az anyagadatállományra vagy a
dokumentációra a IUCLID navigációs panelen, és válassza a Validate (Validálás) opciót. A
beépülő modul csak néhány üzleti szabályt ellenőriz. Bizonyos üzleti szabályok a benyújtás
körülményeitől függenek (pl. hivatkozási szám érvényessége, párhuzamos adatbenyújtások
stb.), ezért a beépülő modul nem tudja bemutatni az Ügynökség által ellenőrzött összes üzleti
szabályt.

Engedélyezési kérelmekre vonatkozó üzleti szabályok
Hely
(IUCLID/REACH-IT)

Szabály leírása

Relevancia

IUCLID
anyagadatállomány

Az engedélyezési kérelem dokumentációját
anyagadatállományból kell létrehozni. Nem hozható létre
keverék vagy termék adatállományából.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
anyagadatállomány

Ha kategóriát kíván felvenni a dokumentációba, a kategóriához
rendelt anyagadatállományból kell létrehozni a
dokumentációt.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID – összes
adatmezőcsoport

Az engedélyezési kérelmet az Unió valamelyik hivatalos
nyelvén kell benyújtani.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás

Válasszon ki egy, a szállítói láncban betöltött szerepkört az
IUCLID 1.1 adatmezőcsoportban.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
1.1. adatmezőcsoport –
Azonosítás

A szállítói láncban betöltött szerepkörként az egyedüli
képviselőt nem lehet gyártó vagy importőr szerepkörrel együtt
megadni. Minden egyes képviselt nem uniós gyártó esetén
külön jogi személy szükséges.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás

Az 1.1 adatmezőcsoportban lennie kell referenciaanyagnak.

Összes
dokumentációtípus
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IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás;
1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

Közzététel dátuma: 2015. október

Az 1.1 és 1.2 adatmezőcsoportban szereplő
referenciaanyagoknak anyagazonosítókat tartalmazni kell.
Elfogadható anyagazonosító például:
- EK/listaszám
- CAS-szám
- IUPAC-név

Engedélyezési
kérelem

A IUCLID 1.1 és 1.2 adatmezőcsoportban megadott minden
EK/listaszámnak léteznie kell a REACH-IT EK-jegyzékben.
Ha referenciaanyagot használ az ismeretlen összetevők /
szennyezők megadásához, azokat a IUPAC-név mezőben az
„Unknown constituent/impurity”(Ismeretlen összetevő /
szennyező) beillesztésével kell „azonosítani”.
IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás

A IUCLID 1.1 adatmezőcsoportban ki kell választani egy „Type
of substance”-t (Anyag típusa). Ha az „other” (egyéb) opciót
választja, akkor a mellette lévő beviteli mezőt ki kell tölteni.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

Az 1.2 adatmezőcsoportban legalább egy összetételt meg kell
határozni. Az alábbi követelményeket is teljesíteni kell:
Minden létrehozott összetételnek legalább egy összetevőt kell
tartalmazni.
Minden összetevőt hozzá kell kapcsolni egy
referenciaanyaghoz.

Összes
dokumentációtípus

IUCLID
1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

Az 1.2 adatmezőcsoportban létrehozott minden összetételnél
meg kell adni az összetétel típusát. Az 1.2
adatmezőcsoportban legalább egy összetételnek tükrözni kell
az engedélyezni kért felhasználások tekintetében szállított
anyag összetételét. Ezt az összetételt így kell jelölni: Legal
entity composition of the substance (Az anyag jogi személy
általi összetétele).

Engedélyezési
kérelem

Ha a listáról az „other” (egyéb) összetételtípust választották, a
mellette lévő szöveges beviteli mezőben a lényeges adatokat
meg kell adni.
IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás;
1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

Ha az anyagot egy összetevőből álló anyagként határozták
meg, az 1.2 adatmezőcsoportban az anyag első jogi személy
általi összetételénél az anyag azonosító adatainak meg kell
egyezni az 1.1 adatmezőcsoportban megadott
referenciaanyagéval.

Összes
dokumentációtípus

IUCLID
1.1. adatmezőcsoport –
Azonosítás;
1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

Ha az anyagot több összetevőből álló anyagként határozták
meg, az 1.1 adatmezőcsoportban megadott referenciaanyag
nem lehet azonos az 1.2 adatmezőcsoportban az anyag első
jogi személy általi összetételénél megadott egyik összetevővel
sem.

Összes
dokumentációtípus

IUCLID
1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

A több összetevőből álló vagy UVCB anyag valamennyi
összetevőjét különböző referenciaanyagokkal klel azonosítani.

Összes
dokumentációtípus

IUCLID

A IUCLID 1.2 adatmezőcsoportban a „legal entity composition

Engedélyezési
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1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

of the substance” (az anyag jogi személy általi összetétele)
tekintetében minden összetevőnél meg kell adni a teljes
„Concentration range”-t (Koncentrációtartomány) (alsó és
felső értéket mértékegységgel). Ha pontosan 0%-os vagy
100%-os összetevőt ad meg, adja meg ezt az értéket
mértékegységgel együtt a „Typical concentration” (Jellemző
koncentráció) mezőben, és hagyja üresen a „Concentration
range” (Koncentrációtartomány) mezőket.

kérelem

IUCLID
1.3 adatmezőcsoport Azonosítók

Ha az engedélyezési kérelem felülvizsgálati jelentését szeretné
benyújtani, győződjön meg arról, hogy a dokumentáció 1.3
adatmezőcsoportjában a helyes engedélyezési számot adja
meg. Az engedélyezési számnak ugyanazon anyagra és a
felhasználások (vagy az első kérelemnél korlátozottabb
hatókörű felhasználások) ugyanazon részeire kell vonatkozni.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
1.3. adatmezőcsoport –
Azonosítók

Adja meg a REACH XIV. mellékletében foglalt tétel számát a
IUCLID dokumentáció 1.3. adatmezőcsoportjában. Ennek meg
kell felelni az 1.1 és 1.2 adatmezőcsoportban megadott
anyagazonosítóknak. Ha közös kérelmet nyújt be, kérjük, azt is
ellenőrizze, hogy a kérelemben szereplő tételszámok egyeznek
a IUCLID 1.3. adatmezőcsoporttal.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
1.3 adatmezőcsoport Azonosítók;
dokumentáció-fejléc

Ha a benyújtott engedélyezési kérelem típusa „Subsequent
application” (Későbbi kérelem), akkor a dokumentációnak
hivatkoznia kell a korábbi engedélyezési kérelemre oly módon,
hogy vagy az érvényes benyújtási számot adja meg a
dokumentáció-fejléc „Last submission number” (Utolsó
benyújtási szám) mezőjében, vagy az érvényes engedélyezési
számot adja meg az 1.3 adatmezőcsoportban a „Regulatory
programme identifiers” (Szabályozási programokhoz tartozó
azonosítók) alatt.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
1.3. adatmezőcsoport –
Azonosítók

Ha szeretné megadni a kérelméhez kapcsolódó REACH
regisztrációs számot a IUCLID 1.3. adatmezőcsoportban, a
regisztrációs számnak érvényesnek kell lenni.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
3.5 adatmezőcsoport –
Felhasználásra és expozícióra
vonatkozó adatok

A IUCLID 3.5 adatmezőcsoportban lennie kell egy olyan
felhasználásnak (rekordnak), ami megfelel a IUCLID 3.5
adatmezőcsoportban szereplő minden „Use concerned by the
request” (A kérelemmel érintett felhasználás) elemnek. A
IUCLID 3.5 adatmezőcsoportban szereplő minden ilyen
felhasználásnak egyértelműen hivatkozni kell egy expozíciós
forgatókönyvre (szám, cím vagy oldal a kémiai biztonsági
jelentésben) a „Remarks” (Megjegyzések) mezőben.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
3.10 adatmezőcsoport Felhasználások engedélyezése
iránti kérelem

Legalább egy rekordot létre kell hozni a IUCLID 3.10
adatmezőcsoportban. Minden rekordnak tartalmazni kell a
felhasználás leírását a „Use concerned by the request” (A
kérelemmel érintett felhasználás) mezőben, és hozzá kell
kapcsolni egy felhasználáshoz (rekordhoz) a IUCLID 3.5
adatmezőcsoportban.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
3.10 adatmezőcsoport Felhasználások engedélyezése

Csatolja a dokumentumokat a IUCLID 3.10
adatmezőcsoportban az „Analysis of the alternatives” (Az
alternatívák elemzése) fül alatt, amelyek minden engedélyezni
kért felhasználásra kiterjednek. Szükség esetén a „Remarks”

Engedélyezési
kérelem
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iránti kérelem

(Megjegyzések) mezőben megadhat további megjegyzéseket.

IUCLID
dokumentációsablon

A IUCLID-ban használt dokumentációsablonnak egyeznie kell a
REACH-IT-ben benyújtani kívánt dokumentáció típusával.

Összes
dokumentációtípus

IUCLID
3.10 adatmezőcsoport Felhasználások engedélyezése
iránti kérelem

Ha a benyújtott engedélyezési kérelem típusa „Subsequent
application” (Későbbi kérelem), akkor a dokumentációnak
tartalmaznia kell egy csatolmányt (hivatkozási engedélyt) a
3.10 adatmezőcsoportban a „Reference to other applications
or previous authorisations” (Hivatkozás más kérelmekre vagy
korábbi engedélyekre) alatt.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
13. adatmezőcsoport –
Értékelési jelentések

Ha a dokumentáció közös engedélyezési kérelem, kérjük, vigye
be a közös kérelem formanyomtatványát a IUCLID
dokumentáció 13. adatmezőcsoportjában.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
13. adatmezőcsoport –
Értékelési jelentések

A IUCLID 13. adatmezőcsoportban csatolt kérelem
nyomtatványnak egyezni kell a teljes közös kérelem
formanyomtatványával.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
13. adatmezőcsoport –
Értékelési jelentések

A IUCLID 13. adatmezőcsoportban csatolt kérelem
nyomtatványnak a teljes közös kérelemre kell vonatkozni. Az
ECHA tájékoztatni fogja a dokumentációt benyújtó kérelmezőt,
ha az összes társkérelmező megerősítette a közös kérelem
benyújtásában való részvételét, és a közös kérelem hiánytalan.
Ha a közös kérelmet nem lehet kitölteni, kérjük, hozzon létre
új kérelem nyomtatványt.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
13. adatmezőcsoport –
Értékelési jelentések

A közös kérelem nyomtatványában a felhasználások
megnevezésének egyezni kell a IUCLID 3.10
adatmezőcsoportban a „Use concerned by the request” (A
kérelemmel érintett felhasználás) megnevezésével.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
dokumentáció-fejléc

Ha aktualizált dokumentáció benyújtására kérték, az
aktualizálás indokaként a „Further to a request/decision from
a regulatory body” (Szabályozási szerv kérése/határozata
alapján) opciót kell bejelölni. A dokumentáció létrehozásakor
jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet a dokumentációfejlécben, és a mellette lévő mezőkben adja meg a releváns
adatokat.

Engedélyezési
kérelem

IUCLID
dokumentáció-fejléc

Ha aktualizált dokumentáció benyújtására kérték, a
dokumentáció-fejlécben az utolsó benyújtási számnak és a
kommunikációs számnak helyesnek kell lenni.

Összes
dokumentációtípus

REACH-IT

A közös kérelem dokumentációját ugyanabból a REACH-IT
fiókból kell benyújtani, mint amit megadott a közös kérelem
nyomtatványának létrehozásakor.

Engedélyezési
kérelem

REACH-IT

Ugyanazon feljegyzési számmal kapcsolatban nem lehet
párhuzamosan több adatbenyújtást tenni. Nem nyújthat be
ugyanarra a feljegyzési számra hivatkozó dokumentációt, amíg
a másik dokumentációt nem dolgozzák fel.

Engedélyezési
kérelem
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REACH-IT

Ugyanazon kérelmező, anyag és felhasználás tekintetében
nem lehet párhuzamosan több adatbenyújtást tenni. Nem
nyújthat be dokumentációt, amíg ugyanarra a kérelmezőre,
anyagra és felhasználásra vonatkozó másik dokumentációt
nem dolgozzák fel.

Engedélyezési
kérelem

REACH-IT

Azon jogi személy fiókjából nem nyújthat be dokumentációt,
amely esetében a benyújtáskor még folyamatban van a jogi
személy változásának (egyesülésének) átvezetése.

Engedélyezési
kérelem

REACH-IT

Ugyanaz a IUCLID dokumentáció csak egyszer nyújtható be.

Engedélyezési
kérelem

A IUCLID dokumentáció befejezése előtt győződjön meg arról is, hogy benyújtotta az alábbi
adatokat.

A felhasználások azonosítása:

2. Táblázat Ellenőrző lista: minimális információk az engedélyezni kért
felhasználások azonosításához
√/X

Minimális információ
A felhasználások következetes számozása (következetes módon használja a
IUCLID dokumentáció összes részében, az értékelési jelentésekben és a közös
kérelem nyomtatványában).
Az egyes felhasználások egyértelmű és következetes megnevezése.
Az egyes felhasználások egyértelmű és következetes leírása (a felhasználási
leírók rendszere alapján).
Adatok az anyag technikai funkciójáról.
Minden felhasználásnál hivatkozás a releváns expozíciós forgatókönyv(ek)re.
A kérelem nyomtatvány (közös kérelem esetén - lásd: 8. fejezet)
Minden engedélyezni kért felhasználás esetén adni kell egy nem bizalmas jellegű
átfogó leírást (rövid leírást), amit az ECHA közzétehet a honlapján a nyilvános
konzultáció céljára.
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Értékelési jelentések:

3. Táblázat Ellenőrző lista: minimálisan szükséges értékelési jelentések
√/X

Minimális információ
Kémiai biztonsági jelentés, ha még nem készített a REACH regisztrálás
keretében.
REACH regisztrációs szám, ha már benyújtott kémiai biztonsági jelentést a
REACH regisztrálás keretében.
Minden olyan felhasználás esetén, amelynek az engedélyezését kéri:
 alternatívák elemzése;
 helyettesítési terv (amennyiben releváns);
 társadalmi-gazdasági elemzés (amennyiben releváns - javasoljuk a megfelelő
ellenőrzési útvonal alkalmazásait is elemezni).
 a jellemző kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek rövid összefoglaló
táblázata

Ajánlott, hogy a tudományos indoklások PDF dokumentumok legyenek.

Jogi személyek és ismertetés:

4. Táblázat Ellenőrző lista: Jogi személyek és ismertetés
√/X

Minimális információ
Az összes kérelmező jogi személy REACH-IT-ben megadott neve (közös kérelmek
esetén az 1. webes formanyomtatvány generálja – lásd: 8. fejezet).
Az összes kérelmező jogi személy REACH-IT-ben megadott UUID-ja (közös
kérelmek esetén az 1. webes formanyomtatvány generálja – lásd: 8. fejezet).
Az összes kérelmező szállítói láncban betöltött szerepköre (közös kérelmek
esetén az 1. webes formanyomtatvány generálja – lásd: 8. fejezet).
A felhasználások ismertetése kérelmezőnként és anyagonként (közös kérelmek
esetén az 1. webes formanyomtatvány generálja – lásd: 8. fejezet).
Egyedüli képviselő esetén a képviselt vállalat neve és címe.
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Elérhetőségek:

5. Táblázat Ellenőrző lista: elérhetőségek
√/X

Minimális információ
A kapcsolattartó keresztneve és vezetékneve (REACH-IT-ben kell megadni).
A kapcsolattartó telefonszáma (REACH-IT-ben kell megadni).
A kapcsolattartó e-mail címe (REACH-IT-ben és a webes formanyomtatványokban
kell megadni).
A kapcsolattartó teljes címe (REACH-IT-ben kell megadni).
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