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1. Bevezetés
1.1.

Cél

A jelen kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerinti
IUCLID továbbfelhasználói jelentés elkészítéséhez. A kézikönyv részletesen bemutatja a
kitöltendő IUCLID mezőket és adatmezőcsoportokat a REACH-rendelet 38. cikke szerinti
továbbfelhasználói jelentés hiánytalan dokumentációjának összeállítása érdekében.
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 A IUCLID funkciói című fejezetet).
A REACH-rendelet 38. cikke alapján a továbbfelhasználónak 2 esetben kell információkat
közölni az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA):
1. A továbbfelhasználónak a 37. cikk (4) bekezdésével összhangban kémiai biztonsági
jelentést kell készíteni, vagy a 37. cikk (4) bekezdésének c) vagy f) pontjában
meghatározott mentességet alkalmazza. A 38. cikk (2) bekezdése határozza meg az ECHAval közlendő információkat:
2. A továbbfelhasználó osztályozza az anyagot, és a besorolása eltér a többi szállítóétól.
Az információk közlésének módjával kapcsolatban további információkért lásd az ECHA
honlapját:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstreamuser-report
A REACH-rendelet szerinti továbbfelhasználói jelentéssel kapcsolatos kötelezettségek
tekintetében felkeresheti az Útmutató a továbbfelhasználók számára című dokumentumot,
amely a következő címen érhető el:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

1.2.

A továbbfelhasználói jelentés elkészítésének és benyújtásának
áttekintése

A továbbfelhasználói jelentés IUCLID-dokumentációja az anyag-adatállományról készített nem
szerkeszthető pillanatfelvétel-fájl. A dokumentáció tartalmazza az ECHA-hoz benyújtandó
információkat.
Az alábbi lépésekben bemutatjuk a továbbfelhasználói jelentés dokumentációjának
összeállítását a IUCLID-ban:
1. Jelentkezzen be a REACH-IT-be, és hozza létre a továbbfelhasználó Legal entity-t (Jogi
személy) (https://reach-it.echa.europa.eu/).
2. Hozza létre az érintett anyaghoz kapcsolódó reference substances (referenciaanyagok)
tételeket a IUCLID-ban (lásd a 6. fejezetet).
3. Hozza létre az érintett anyaghoz kapcsolódó substance dataset-et (anyag-adatállomány) a
IUCLID-ban (lásd a 7. fejezetet).
4. Adja meg az adatokat az anyag-adatállományban (lásd a 7. fejezetet).
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5. Hozza létre a továbbfelhasználói jelentés dossier-t (dokumentáció) a IUCLID-ban (lásd a 8.
fejezetet).
6. Exportálja a továbbfelhasználói jelentés dokumentációját a IUCLID-ból (lásd a 9. fejezetet).
7. Nyújtsa be a továbbfelhasználói jelentés dokumentációját az ECHA-hoz a REACH-IT-en
keresztül (lásd a 10. fejezetet).
Ezen lépések teljesítéséhez szükséges információk részletesen a kézikönyv későbbi fejezetében
kerülnek bemutatásra.

1.3.

A továbbfelhasználói jelentésben benyújtandó információk

Az anyag-adatállományban feltüntetendő információkat a REACH-rendelet határozza meg (38.
cikk (2) és (4) bekezdése a kétféle továbbfelhasználói jelentésre vonatkozóan).
A kémiai biztonsági jelentéssel kapcsolatos továbbfelhasználói jelentés (vagy a
mentességek alkalmazása) esetén a 38. cikk (2) bekezdésében előírt információk a következők
(zárójelben a megfelelő IUCLID adatmezőcsoport szerepel):










a továbbfelhasználó személyazonossága, vagyis neve, elérhetősége (REACH-IT fiók és
IUCLID 1.1. adatmezőcsoport -Azonosítás);
az anyag azonosítója a REACH-rendelet VI. mellékletének 2.1-2.3.4. szakaszában előírtak
szerint (IUCLID 1.1. Azonosítás adatmezőcsoport és 1.2. Összetétel adatmezőcsoport);
a továbbfelhasználóval a szállítók által közölt regisztrációs szám, amennyiben
rendelkezésre áll (IUCLID 1.3. Azonosítók adatmezőcsoport);
a gyártó(k), az importőr(ök) vagy egyéb szállító személyazonossága, vagyis neve,
elérhetősége (IUCLID 1.7. Szállítók adatmezőcsoport);
felhasználási telephely(ek) (IUCLID 3.3. Telephelyek adatmezőcsoport);
a felhasználás(ok) rövid, általános leírása (IUCLID 3.5 Életciklus leírása adatmezőcsoport),
valamint a felhasználás(ok) feltételeivel kapcsolatos adatok;
amennyiben a 38. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján szükséges, a gerinces állatokon
végzendő kiegészítő vizsgálatokra vonatkozó javaslat (a vonatkozó végpontvizsgálati
rekord(ok) a IUCLID 5-7. adatmezőcsoportban);
a jelentés típusának megadása (beleértve az alkalmazott mentességet is), és a jelentés
indokának ismertetése, ideértve azt is, hogy a szállító miért nem tudta megoldani a
problémát (IUCLID 14. adatmezőcsoport).

Az eltérő osztályozással kapcsolatos továbbfelhasználói jelentés esetén a 38. cikk (4)
bekezdésében előírt információk a következők (zárójelben a megfelelő IUCLID
adatmezőcsoport szerepel):






a továbbfelhasználó személyazonossága, vagyis neve, elérhetősége (REACH-IT fiók és
IUCLID 1.1. Adatmezőcsoport -Azonosítás);
az anyag azonosítója a REACH-rendelet VI. mellékletének 2.1-2.3.4. szakaszában előírtak
szerint (IUCLID 1.1. Azonosítás adatmezőcsoport és 1.2. Összetétel adatmezőcsoport);
a továbbfelhasználóval a szállítók által közölt regisztrációs szám, amennyiben
rendelkezésre áll (IUCLID 1.3. Azonosítók adatmezőcsoport);
a gyártó(k), az importőr(ök) vagy egyéb szállító személyazonossága, vagyis neve,
elérhetősége (IUCLID 1.7. Szállítók adatmezőcsoport);
az anyag osztályozása a CLP-rendelettel összhangban (IUCLID 2.1 GHS adatmezőcsoport);
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felhasználási telephely(ek) (IUCLID 3.3. Telephelyek adatmezőcsoport);
a jelentés típusának megadása (IUCLID 14. adatmezőcsoport).

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.

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.
A Validation assistant (Validálási segéd) futtatásával kapcsolatban további iránymutatást
tartalmaz a IUCLID súgója.

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

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.

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.
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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, IUPACnév, 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.

Előfordulhat, 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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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.
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.
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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.
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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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.

7.1.

1. adatmezőcsoport – Általános információk

Az 1. General information (Általános információk) adatmezőcsoportban adja meg az anyag
azonosító adatait. A alábbi részek iránymutatást tartalmaznak az anyag azonosító adatainak a
IUCLID-ban történő megadásával kapcsolatban: Lehet, hogy nem az összes információ áll a
rendelkezésére. A fő információforrás az átvett biztonsági adatlap (SDS). Győződjön meg arról,
hogy a megadott azonosítók és összetétel összhangban vannak az SDS-en szereplő
információkkal. A benyújtás követelményeivel kapcsolatban lásd A benyújtott dokumentációk
üzleti szabályok szerinti, ECHA által végzett ellenőrzésének áttekintése című mellékletet.

7.1.1.1.1. 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).
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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:

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.

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 alka lmazásával
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
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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
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.

7.1.2.1.2. 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

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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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
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.
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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.
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.
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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).

4. Ábra:

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

7.1.3.

ikonra a fő menüben.

1.3 adatmezőcsoport - Azonosítók

Ebben az adatmezőcsoportban megadhatja a szabályozási programokhoz tartozó azonosítókat.
Különösen az alábbi azonosítókat kell megadnia, amennyiben rendelkezésre állnak: REACH
szerinti regisztrálás száma, REACH szerinti előzetes regisztrálás száma, REACH szerinti
megkeresés száma, bejelentés száma (NCD), CLP szerinti bejelentés száma.
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

7.1.4.

ikonra a fő menüben.

1.7 adatmezőcsoport - Szállítók

Ez az adatmezőcsoport a gyártó(k), importőr(ök) vagy egyéb szállítók azonosítására szolgál, a
REACH-rendelet 38. cikke (2) bekezdése d) pontjának megfelelően. Először meg kell keresni a
meglévő jogi személyeket, és ha nem találja a szállítót a listában, új jogi személyt hozhat létre
(amely szükséges lehet, például a forgalmazók esetében).
1. Új szállító létrehozásához kattintson jobb egérgombbal az 1.7 adatmezőcsoportra, és
válassza ki a New record (Új rekord) opciót.
2. Kattintson a

gombra a meglévő jogi személyek kereséséhez.

3. Kattintson a New (Új) gombra,ha nem találja a szállítót a meglévő jogi személyek között
(lehet, hogy ennek az az oka, hogy a szállító egy forgalmazó).
4. Töltsön ki minél több mezőt a General information (Általános információk) és a Contact
address (Cím) mezőben.
5. A szállító adatainak elmentéséhez kattintson az

ikonra a fő menüben.

Több szállító esetén hozzon létre egy New record-ot (Új rekord) minden egyes szállítóhoz az
1.7 adatmezőcsoportban, és mindannyiuk esetében adja meg a fenti adatokat
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2. adatmezőcsoport – C&L és PBT értékelés

A IUCLID-ban két adatmezőcsoport szolgál az osztályozással és címkézéssel (C&L) kapcsolatos
információk megadására: 2.1 GHS és 2.2 DSD - DPD. Ezenfelül a 2.3 PBT értékelés
adatmezőcsoport lehetőséget biztosít a REACH-rendelet keretében elvégzett PBT értékelés
eredményének tárolására.
Az alábbiakban fontos információkat adunk a továbbfelhasználói jelentés esetén a IUCLID GHS
2.1 adatmezőcsoporttal kapcsolatban.
Amennyiben elvégzi az anyag osztályozását, és osztályozása eltér az összes szállítóétól
(ahogy azt az önmagában előforduló anyag esetében a biztonsági adatlap 2. szakasza,
illetve a keverékekben előforduló anyagok esetében a 3. szakasza meghatározza), akkor ezt
az osztályozást be kell jelentenie az ECHA-nak (ha évi 1 tonna vagy azt meghaladó
mennyiségben használja fel az anyagot). Az osztályozás benyújtását ebben a részben
ismertetjük.

7.2.1.

2.1. adatmezőcsoport – GHS

Ebben az adatmezőcsoportban az anyagnak a CLP-rendeletben (1272/2008 rendelet) foglalt
kritériumok szerinti osztályozási és címkézési információit adhatja meg.
Kifejezetten ajánljuk, hogy az osztályozási és címkézési kritériumok alkalmazására
vonatkozó részletesebb iránymutatásért tekintse át a CLP-rendelet I. mellékletében az
osztályozási kritériumokat, valamint a kapcsolódó útmutatót:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
Ebben az adatmezőcsoportban rekordokat hozhat létre, amelyekben az anyag különböző
összetételeire és formáira vonatkozóan több osztályozást és címkézést adhat meg. Felhívjuk a
figyelmét, hogy új rekord létrehozása esetén minden szükséges mezőt ki kell töltenie.
Új rekord létrehozása:
1. Jobb egérgombbal kattintson a 2.1 GHS adatmezőcsoportra 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 osztályozási és címkézési információk megadásra szolgáló új rekordot.
A harmonizált osztályozást be kell tartani, és nem lehet módosítani a harmonizált
veszélyességi osztályokat / felosztásokat, kivéve, ha az Ön adatai szigorúbb osztályozáson
(veszélyességi osztályokon és/vagy felosztásokon) alapulnak. Ha tehát az anyag egyes
veszélyességi osztályok / felosztások tekintetében harmonizált osztályozással rendelkezik, a
többi veszély tekintetében a rendelkezésre álló és megbízható adatok alapján kell osztályba
sorolnia, és szükség esetén a szigorúbb osztályozásnak megfelelően kell módosítania a
harmonizált osztályozást.
Az adatmezőcsoport kitöltéséhez kövesse a következő lépéseket:
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Általános információ:
1. Adjon meg a GHS rekord esetén egy leíró jellegű Name-et (Név). Ennek különösen több
GHS rekord létrehozása esetén van jelentősége, hogy könnyen meg tudja különböztetni az
egyes rekordokat.
2. Ha osztályba be nem sorolt anyagra vonatkozó dokumentációt nyújt be, válassza a Not
classified (Nem besorolt) jelölőnégyzetet. Ebben az esetben nem kell megadnia
veszélyességi kategóriát vagy figyelmeztető mondatot a GHS rekordban.
3. Az Add (Hozzáadás) gombra kattintva válasszon ki olyan összetétel(eke)t a Related
composition (Kapcsolódó összetétel) mezőben, amely(ek) szempontjából a GHS rekord
jelentőséggel bír.
Ha több összetétel (több rekord az 1.2 adatmezőcsoportban) és több GHS rekord (vagyis több
osztályozás és címkézés pár) van, akkor kötelező az egyes GHS rekordokat a kapcsolódó
összetétel(ek)hez kapcsolni a Related composition (Kapcsolódó összetétel) mező
használatával.
Több összetétel is kapcsolható ugyanahhoz az osztályozási és címkézési rekordhoz, ha
ugyanazzal az osztályozással rendelkezik.

Osztályozás:
Ebben a részben minden veszélyességi osztályhoz vagy felosztáshoz ki kell választani egy
Hazard category-t (Veszélyességi kategória) és egy Hazard statement-et (Figyelmeztető
mondat), ellenkező esetben ki kell töltenie a Reason for no classification (Osztályozás
hiányának oka) mezőt.
A Reason for no classification-t (Osztályozás hiányának oka) a következő alapelvek szerint kell
kiválasztani:


a data lacking (hiányzó adat) opciót kell választani, ha nincs olyan releváns adat vagy
egyéb adekvát és megbízható információ, amit össze lehetne hasonlítani az osztályozási
kritériumokkal;



az inconclusive (nem meggyőző) opciót kell választani, ha vannak adatok vagy egyéb
információk, de azok nem megbízhatók (pl. gyenge minőségű adat), vagy ha
többféleképpen magyarázható vizsgálati eredményei vagy információi vannak. Ebben az
esetben a rendelkezésre álló adatot / információt nem lehet megbízható alapnak tekinteni
az osztályozáshoz;



a conclusive but not sufficient for classification (meggyőző, de nem elegendő az
osztályozáshoz) opciót kell választani azokban az esetekben, amelyekben az anyagon a
megfelelő, magas minőségi színvonalú vizsgálatot elvégezték, vagy rendelkezésre áll egyéb
magas minőségi színvonalú információ, de az eredmény azt mutatta, hogy az osztályozási
kritériumok nem teljesültek.
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Felhívjuk a figyelmét, hogy a CLP-rendelet bizonyos mentességeket határoz meg:
Ha az anyagot bizonyos fizikai veszélyekre sorolták osztályba, akkor nem szükséges
bizonyos más veszélyekhez is osztályozni. Például: a robbanóanyagokat, szerves
peroxidokat, önreaktív anyagokat és keverékeket, valamint firoforos és oxidáló szilárd
anyagokat nem kell tűzveszélyes szilárd anyagként besorolni, mivel a tűzveszélyesség
ezekben az osztályokban lényeges eredendő veszélyt jelent.
Ha az anyag bizonyos fizikai halmazállapotú, pl. gáz, akkor nem kell olyan veszélyek szerint
besorolni, amelyek kizárólag más fizikai halmazállapothoz kapcsolódnak, pl. mint oxidáló
szilárd anyag vagy fémekre korrozív hatású.
Az osztályozás alóli ilyen mentesülés esetében a conclusive, but not sufficient for
classification (meggyőző, de nem elegendő az osztályozáshoz) opciót kell az osztályozás
mellőzésének okaként kiválasztani.
A CLP-rendelet kapcsolódásokat is meghatároz:
Ha az anyagot bőrmarás, 1. kategóriába sorolták, az magába foglalja a súlyos
szemkárosodás veszélyét (de fordítva nem). Ebben az esetben súlyos szemkárosodás 1.
kategóriába kell besorolni.



Osztályozás - Fizikai veszélyek:

4. A listából a megfelelő érték kiválasztásával adja meg a Hazard category-t (Veszélyességi
kategória) (pl. Expl. Div. 1.1 - Robbanóanyag, 1.1. alosztály) és a Hazard statement-et
(Figyelmeztető mondat) (pl. H201: Explosive; mass explosion hazard - Robbanóanyag;
teljes tömeg felrobbanásának veszélye) a Physical hazards (Fizikai veszélyek) esetén.
A CLP-rendelet beépíti a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan
harmonizált rendszerét (GHS). A CLP-rendelet azonban a GHS-ből nem az összes
veszélyességi kategóriát és annak megfelelő figyelmeztető mondatot építi be. Emiatt kérjük,
vegye figyelembe, hogy a 2.1 - GHS adatmezőcsoport kitöltése során nem minden
rendelkezésre álló besorolási tétel releváns a CLP-rendelet vonatkozásában (pl. Flammable
liquids/Flammable liquid 4/H227: Combustible liquid - Tűzveszélyes folyadékok / Tűzveszélyes
folyadék 4/H227: Éghető folyadék).


Osztályozás - Egészségi veszélyek:

5. A listából a megfelelő érték kiválasztásával adja meg a Hazard category-t (Veszélyességi
kategória) (pl. Acute Tox. 1 - Akut tox. 1.) és a Hazard statement-et (Figyelmeztető
mondat) (pl. H300: Fatal if swallowed - Lenyelve halálos) a Health hazards (Egészségi
veszélyek) esetén.
Abban ez esetben, ha bizonyító erejű adatai vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy megadja a
Reproductive toxicity (Reprodukciós toxicitás) jellegét (pl. termékenység károsítása és/vagy
születendő gyermek károsítása), akkor adja meg azt a Specific effect (Konkrét hatás) mezőben
a megfelelő Hazard statement (Figyelmeztető mondat) kódjával (kódjaival) együtt.
A CLP-rendelet VI. mellékletének 1.1.2.1.2. pontja a következő további kódokat határozza
meg:




H360F – Károsíthatja a termékenységet.
H360D – Károsíthatja a születendő gyermeket.
H360FD – Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket.
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H360Fd – Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H360Df – Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet.
H361f – Feltehetően károsítja a termékenységet.
H361d – Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H361fd – Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő
gyermeket.

Ezeknek a kódoknak a kiválasztására vonatkozó részletesebb útmutatásért kérjük, tekintse át
a CLP kritériumok alkalmazásával kapcsolatos útmutatót:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
A Reproductive toxicity (Reprodukciós toxicitás) esetén a Route of exposure-t (Expozíciós
útvonal) csak akkor kell megadni, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal
nem okozza a veszélyt. Az ezt alátámasztó bizonyítékot a 13. adatmezőcsoporthoz kell
csatolni (kivéve, ha azt a CLP-rendelet VI. melléklete már meghatározta).

Ábra 6:

Adja meg az expozíció jellegét és útvonalát a reprodukciós toxicitás
tekintetében

Abban az esetben, ha bizonyító erejű adatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy
határozottan megadja a belégzés útján kialakuló Carcinogenicity (Rákkeltő hatás) veszélyét
(vagy ezt a CLP-rendelet VI. melléklete meghatározza), akkor a megfelelő további
figyelmeztető mondat kódját (H350) a Route of exposure (Expozíciós útvonal) szövegbeviteli
mezőben kell megadni.
Rákkeltő hatás esetén az expozíciós útvonalat csak akkor kell megadni, ha meggyőzően
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt. Az ezt alátámasztó
bizonyítékot a 13. adatmezőcsoporthoz kell csatolni (kivéve, ha azt a CLP-rendelet VI.
melléklete már meghatározta).
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Adja meg a belélegzés útján bekövetkező rákkeltő hatás veszélyét

6. Az alábbi veszélyességi osztály vagy felosztás esetén a következőképpen kell eljárnia: A
Specific target organ toxicity - single exposure (STOT SE) (Célszervi toxicitás - egyszeri
expozíció, STOT SE) és Specific target organ toxicity - repeated exposure (STOT RE)
(Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, STOT RE) esetén ki kell töltenie a Hazard
category(Veszélyességi kategória), a Hazard statement (Figyelmeztető mondat) és az
Affected organs (Érintett szervek) mezőt, vagy ki kell tölteni a Reason for no classification
(Osztályozás hiányának oka) mezőt.
Gyakorlati okokból, valamint a célszervi toxicitásra vonatkozó osztályozás miatt, háromnál
több elsődleges célszervet nem ajánlatos megadni. Ha több célszerv érintett, javasolt, hogy az
általános szisztémás károsításra utalva a damage to organs (károsítja a szerveket) kifejezést
vigye be.
Ha az érintett szerv ismeretlen, akkor az unknown (ismeretlen) opciót kell megadni az Affected
organs (Érintett szervek) mezőben. Ezen és más veszélyességi osztályok / felosztások esetén
ajánlott megadni a Route of exposure-t (Expozíciós útvonal), amennyiben rendelkezésre áll.
Több STOT SE /STOT RE értéket is megadhat további mezők hozzáadásával a
kattintva.

ikonra

Az expozíciós útvonalat csak akkor kell megadni, ha meggyőzően bizonyított, hogy más
expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt. Az ezt alátámasztó bizonyítékot a 13.
adatmezőcsoporthoz kell csatolni (kivéve, ha azt a CLP-rendelet VI. melléklete már
meghatározta).
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Adja meg az érintett szervet

A CLP-rendelet beépíti a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan
harmonizált rendszerét (GHS). A CLP-rendelet azonban a GHS-ből nem az összes
veszélyességi kategóriát és annak megfelelő figyelmeztető mondatot építi be. Emiatt kérjük,
vegye figyelembe, hogy a 2.1 - GHS adatmezőcsoport kitöltése során az egészségi
veszélyekkel kapcsolatos alábbi besorolási tételek nem relevánsak a CLP-rendelet
vonatkozásában.



Veszélyességi osztály

Veszélyességi kategória

Figyelmeztető mondat

Akut toxicitás – szájon át

Akut toxicitás 5

H303

Akut toxicitás – bőrön át

Akut toxicitás 5

H313

Akut toxicitás - belélegzéssel

Akut toxicitás 5

H333

Bőrmarás / bőrirritáció

Enyhén bőrirritáló 3

H316

Súlyos szemkárosodás /
szemirritáció

Szemirritáció 2A

H320

Aspirációs veszély

Aspirációs Toxicitás 2

Szemirritáció 2B
H305

Osztályozás - Egyedi koncentrációs határértékek:

7. Ha az anyag harmonizált Specific concentration limits értékekkel (Egyedi koncentrációs
határértékek) rendelkezik, meg kell adnia azokat a Concentration range (%) (Koncentráció-
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tartomány (%)) mezőben a két tartományból legalább egy kitöltésével, és meg kell
határoznia a releváns Hazard categories adatokat (Veszélyességi kategóriák) is.
Több koncentrációs határértéket is megadhat további mezők hozzáadásával a
ikonra kattintva.
Amennyiben a CLP-rendelet 10. cikkének szigorú feltétele szerinti koncentrációs
határértéke(ke)t szándékozik megadni, akkor tudományos indoklást kell adnia a 13.
adatmezőcsoportban.
Minden egyedi koncentrációs határértékhez (SCL) meg kell adnia az alábbiakat:



koncentrációtartomány (legalább egyet a két tartomány közül);
az egyedi koncentrációs határértékhez kapcsolódó legalább egy figyelmeztető mondat.

Ábra 9:

Egyedi koncentrációs határértékek

A CLP-rendelet beépíti a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan
harmonizált rendszerét (GHS). A CLP-rendelet azonban a GHS-ből nem az összes
veszélyességi kategóriát és annak megfelelő figyelmeztető mondatot építi be. Emiatt kérjük,
vegye figyelembe, hogy a 2.1 - GHS adatmezőcsoport kitöltése során az egyedi koncentrációs
határértékekkel kapcsolatos alábbi veszélyességi kategóriák nem relevánsak a CLP-rendelet
vonatkozásában.

Veszélyességi kategória
Tűzveszélyes folyadék 4
Akut toxicitás 5
Enyhén bőrirritáló 3
Szemirritáció 2A
Szemirritáció 2B
Aspirációs Toxicitás 2



Osztályozás - Környezeti veszélyek:
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8. A listában a megfelelő érték kiválasztásával adja meg a Hazard category-t (Veszélyességi
kategória) (pl. Aquatic Acute 1 - Vízi, akut 1) és a Hazard statement-et (Figyelmeztető
mondat) (pl. H400: Very toxic to aquatic life - Nagyon mérgező a vízi élővilágra) az
Environmental hazards (Környezeti veszélyek) esetén.
A CLP-rendelet beépíti a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan
harmonizált rendszerét (GHS). A CLP-rendelet azonban a GHS-ből nem az összes
veszélyességi kategóriát és annak megfelelő figyelmeztető mondatot építi be. Emiatt kérjük,
vegye figyelembe, hogy a 2.1 - GHS adatmezőcsoport kitöltése során a környezeti
veszélyekkel kapcsolatos alábbi besorolási tételek nem relevánsak a CLP-rendelet
vonatkozásában.

Veszélyességi osztály

Veszélyességi kategória

Figyelmeztető mondat

A vízi környezetre veszélyes

Vízi, akut 2

H401

Vízi, akut 3

H402

Amennyiben egy anyag megfelel a vízi környezet besorolási kritériumainak, mint vízi, akut 1
ÉS vízi, krónikus 1 (vagy egyéb kategória) is, akkor tegye a következőket:




válassza ki a Hazardous to the aquatic environment (acute / short-term) (Veszélyes a vízi
környezetre - akut / rövid távú) mezőben az Aquatic Acute 1 (Vízi, akut 1) kategóriát és a
H400 figyelmeztető mondatot;
válassza ki a Hazardous to the aquatic environment (long-term) (Veszélyes a vízi
környezetre - hosszú távú) mezőben az Aquatic Chronic 1 (Vízi, krónikus 1) kategóriát és a
H410 (vagy más releváns) figyelmeztető mondatot.

Ha az anyagot Aquatic Acute 1 (Vízi, akut 1) és/vagy Aquatic Chronic 1 (Vízi, krónikus 1)
kategóriába sorolták, hozzá kell rendelni a szorzótényezőt (M-tényezőt). Ahol szükséges, Mtényezőket kell megadni külön-külön az akut és a hosszú távú veszélyek tekintetében. Ez azt
jelenti, hogy egy anyag esetében két különböző M-tényező lehetséges.
Amennyiben ilyen M-tényezők megállapítását tervezi, akkor tudományos indoklást kell adnia a
13. adatmezőcsoportban.

Ábra 10:

Környezeti veszélyek meghatározása
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Címkézés:
9. A listában a megfelelő érték kiválasztásával adja meg a Signal word-öt (Figyelmeztetés).
Ha az anyag esetében nincs figyelmeztetés, a No signal word (Nincs figyelmeztetés)
értéket kell kiválasztani a listában.
10. Adott esetben válasszon ki a listából egy Hazard pictogram-ot (Veszélyt jelző piktogram).
Több piktogramot is megadhat a

ikonra kattintással.

11. Legalább egy Hazard statement-et (Figyelmeztető mondat) ki kell kiválasztani a listából, és
adott esetben ki kell tölteni az Additional text (Kiegészítő szöveg) mezőt, vagy ha az anyag
esetében nincs figyelmeztető mondat, a No hazard statement (Nincs figyelmeztető mondat)
értéket kell választani.
A címkézéshez kapcsolódóan több figyelmeztető mondatot is megadhat a
kattintással.

Ábra 11:

ikonra

Környezeti veszélyek meghatározása

A veszélyt jelző piktogramok esetében az elsőbbségi elveket a CLP-rendelet 26. cikke
határozza meg, például, ha a GHS06 veszélyt jelző piktogram alkalmazandó, a GHS07 veszélyt
jelző piktogramot nem lehet feltüntetni a címkén. Az osztályozási és címkézési
adatmezőcsoportok közötti összhang biztosítása érdekében kérjük, tekintse át a CLP-rendelet
és/vagy a CLP-rendelet szerinti kritériumok alkalmazásáról szóló útmutatót.
A CLP-rendelet 27. cikke alapján redundancia esetén bizonyos figyelmeztető mondatokat nem
kell feltüntetni a címkén. Az alábbiakban néhány példa kerül bemutatásra. További
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információkért kérjük, tekintse át a CLP-rendelet szerinti kritériumok alkalmazásáról szóló
útmutatót.

Veszélyességi osztályozás

Kapcsolódó figyelmeztető
mondat(ok)

A címkén megjeleníthető
kapcsolódó figyelmeztető
mondat(ok)

Bőrmarás 1B és
szemkárosodás 1

H314; H318

H314

Vízi, akut 1 és krónikus 1

H400; H410

H410

Vízi, akut 1 és krónikus 2

H400; H411

H410

A CLP-rendelet beépíti a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan
harmonizált rendszerét (GHS). A CLP-rendelet azonban a GHS-ből nem az összes
veszélyességi kategóriát és annak megfelelő figyelmeztető mondatot építi be. Emiatt kérjük,
vegye figyelembe, hogy a 2.1 - GHS adatmezőcsoport kitöltése során a címkézéssel
kapcsolatos alábbi figyelmeztető mondatok nem relevánsak a CLP-rendelet vonatkozásában.

Figyelmeztető mondat (Címkézés adatmezőcsoportban):
H227: Éghető folyadék
H303: Lenyelve ártalmas lehet
H305: Lenyelve és a légutakba kerülve, ártalmas lehet
H313: Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
H316: Enyhe bőrirritációt okozhat
H320: Szemirritációt okoz
H401: Mérgező a vízi élővilágra
H402: Ártalmas a vízi élővilágra
H303+H313: Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas lehet
H303+H333: Lenyelve vagy belélegezve ártalmas lehet
H313+H333: Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas lehet
H303+H313+H333: Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas lehet
H315+H320: Bőr- és szemirritációt okoz
12. Adott esetben válasszon ki a listából egy Precautionary statements-et (Óvintézkedésre
vonatkozó mondatok).
13. Adott esetben adjon meg Additional labelling requirements-et (További címkézési
követelmények). A mezők a CLP-rendelet 25. cikkének alkalmazása miatt szükséges CLPrendelet szerinti kiegészítő figyelmeztető mondatokat és további címkeelemeket
tartalmaznak. Kérjük, tekintse át a CLP-rendeletet és az Útmutatót további címkézési
követelményekkel kapcsolatos információkért.
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Megjegyzések:
14. Adott esetben válasszon ki a listából megjegyzés(eke)t.

7.3.
7.3.1.

3. adatmezőcsoport – Gyártás, felhasználás és expozíció
3.3 adatmezőcsoport - Telephelyek

Ebben az adatmezőcsoportban meg kell adni azokat a telephelyeket, ahol az anyagot
felhasználják. Adja meg a telephelye(ke)t, ahol a saját felhasználás(ok)ra sor kerül, majd a
3.5 adatmezőcsoportban adja meg a saját felhasználás(ok)ra vonatkozó adatokat, azután
menjen vissza, és kapcsolja össze a saját felhasználás(ok)at az előzőleg létrehozott
telephellyel (telephelyekkel).
Az adatok megadása érdekben több rekordot hozhat létre, és mindegyik esetében társítani kell
ahhoz a meglévő jogi személy telephelyek közül egyet a lánc

7.3.2.

gomb segítségével.

3.5. adatmezőcsoport – Életciklus leírása

Ez az adatmezőcsoport a felhasználás(ok) rövid, általános leírására és a felhasználás(ok)
feltételeinek megadására szolgál, a REACH-rendelet 38. cikke (2) bekezdése e) pontjának
megfelelően.
Az ECHA abban az esetben fogja elfogadni dokumentációját, amennyiben legalább egy
felhasználást feltüntet a IUCLUD 3.5. Életciklus leírása adatmezőcsoportban. Ugyanakkor azt
javasoljuk hogy a lehető legnagyobb mértékben írja le azt a felhasználást (azokat a
felhasználásokat), amelyek vonatkozásában továbbfelhasználói kémiai biztonsági jelentést kell
készítenie a 37. cikk (4) bekezdése alapján, vagy amelyek vonatkozásában a 37. cikk (4)
bekezdésének c) vagy f) pontja szerinti mentességet alkalmazza.
Az azonosított felhasználásokat a IUCLID 3.5.2.-3.5.6 adatmezőcsoportban kell ismertetni.
Minden felhasználáshoz létre kell hozni egy rekordot a vonatkozó életciklus-szakasz alatt:






3.5.2 Összeállítás vagy átcsomagolás
3.5.3 Felhasználások ipari telephelyen
3.5.4 Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználások
3.5.5 Fogyasztói felhasználások
3.5.6. Hasznos élettartam

Azon életciklus-szakasztól függően, mely alatt létrehozta a rekordot, a felhasználás leírására
szolgáló számos mező jelenik meg. A IUCLID súgója ismerteti, hogy az egyes mezőkben
milyen típusú információt kell megadni. A jelen IUCLID kézikönyv ezért csak áttekintést ad az
információkról, részletesebb ismertetést a súgó tartalmaz.
Új felhasználás megadása:
1. Jobb egérgombbal kattintson arra az életciklus-szakaszra, amelyhez felhasználást kíván
hozzáadni.
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2. Válassza a New record (Új rekord) opciót, és adjon a rekordnak egy jellemző nevet,
amelyről a későbbiekben könnyen felismeri. A név megegyezhet a felhasználás
megnevezésével, vagy legalább legyen azzal összhangban.
3. Válassza a use reported by Downstream user according to REACH Article 38 (a
továbbfelhasználó által megadott felhasználás a REACH 38. cikke alapján) opciót a
Registration/Notification status for the use (A regisztrálás / bejelentés állapota a
felhasználás esetén) listából. A kiválasztás meghatározza az adatok megadására szolgáló
mezőtípusokat. A nem releváns mezőket azonban látja, csak nem szerkeszthető állapotban.
4. Adjon meg a felhasználásra jellemző use name-et (felhasználás megnevezése); ha a
felhasználás hozzájáruló tevékenységei tekintetében expozíciós értékelést végeznek, az
expozíciós forgatókönyv címe a felhasználás megnevezése lesz a továbbfelhasználói kémiai
biztonsági jelentésben és az expozíciós forgatókönyvben.
5. Adja meg a Further description of use (A felhasználás részletes leírása) mezőben a
felhasználás által érintett folyamat(ok) vagy - fogyasztói felhasználás esetén - a
termék(ek) típusának további adatait
Miután létrehozott egy felhasználást, létrehozhat egy kapcsolatot is a IUCLID 3.3.
adatmezőcsoportban megadott telephely és e felhasználás között(további információt a 7.3.1
fejezet tartalmaz). Ez különösen akkor fontos, ha saját felhasználásokat ad meg. Ha a
dokumentáció a továbbfelhasználók általi felhasználásokat is tartalmazza, azokat nem
kapcsolják a telephelyekhez. Látni fogja a kapcsolatot (kapcsolatokat), mielőtt folytatni tudná
a felhasználás részletes leírását.

A felhasználás részletes leírása
Egy felhasználás egy vagy több, a folyamatokra, feladatokra vagy részlegek működésére
vonatkozó hozzájáruló tevékenységből állhat. Ezeket a hozzájáruló tevékenységeket a
környezet és az emberi egészség szempontjából kell ismertetni. Minden felhasználáshoz
legalább az alábbiakat kell megadni: Contributing Activity / technique for the environment
(Hozzájáruló tevékenység / technika a környezet szempontjából) és Contributing activity
/technique for workers or consumers (Hozzájáruló tevékenység / technika a munkavállalók
vagy a fogyasztók szempontjából) (attól az életciklus-szakasztól függ, amelyhez a felhasználás
tartozik). Minden hozzájáruló tevékenységhez hozzá kell rendelni legalább a felhasználási
leírót, pl. PROC, ERC. Figyelem: Egy felhasználáshoz általában egy (átfogóbb) környezeti
szempontú hozzájáruló tevékenység és számos, munkavállalói (feladatok által meghatározott)
vagy a fogyasztói (konkrét terméktípusok által meghatározott) szempontú hozzájáruló
tevékenység tartozik.
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(Hozzájáruló tevékenység / technika a környezet szempontjából)

A felhasználás leírásához először adjon hozzá minden Contributing activity / technique for the
environment (Hozzájáruló tevékenység / technika a környezet szempontjából) tételhez új
(ismételhető) blokkokat:




Adja meg a Name of the activity/technique (Tevékenység / technika neve) értéket a
folyamat, technika, a hozzájáruló tevékenységgel érintett termék vagy árucikk
megértésének megkönnyítése érdekében. A továbbfelhasználói ágazati szervezetek
felhasználási térképei sztenderd neveket tartalmazhatnak. Expozíciós értékelés esetén ez a
név lesz a részforgatókönyv neve is.
Válassza ki a megfelelő Environmental release category (ERC)-t (Környezeti kibocsátási
kategória, ERC) a listáról. Csak az életciklus-szakasz tekintetében releváns ERC-k érhetők
el.

A felhasználás leírását folytassa a Contributing activity / technique for worker (Hozzájáruló
tevékenység / technika a munkavállalók szempontjából) tételhez új (ismételhető) blokkok
hozzáadásával:






Adja meg a Name of the activity/technique (Tevékenység / technika neve) értéket a
munkavállaló által végzett feladat vagy folyamat megértésének megkönnyítése érdekében.
A továbbfelhasználói ágazati szervezetek felhasználási térképei sztenderd neveket
tartalmazhatnak. Expozíciós értékelés esetén ez a név lesz a részforgatókönyv neve is.
Válassza ki a megfelelő Process category (PROC)-t (Eljáráskategória, PROC) a listáról.
Kivételes esetekben további kategóriákat is választhat ugyanazon Name of the
activity/technique (Tevékenység / technika neve) értékhez, ha az összes feladatot
ugyanolyan felhasználási feltételek között végzik. Ennek az opciónak különösen akkor van
jelentősége, ha mért adatokat használ az expozíciós értékelésben, és ezek az adatok
különböző feladatokon / folyamatokon keresztül bekövetkező expozícióra vonatkoznak.
Adjon hozzá további contributing activity/technique for worker (hozzájáruló tevékenység /
technika a munkavállalók szempontjából) értéket, amennyiben releváns. Megjegyzés:
Lehet, hogy a felhasználás által érintett folyamatok viszonylag speciálisak, és ugyanaz a
PROC különböző tevékenységekhez rendelhető hozzá. Ebben az esetben a hozzájáruló
tevékenység neve teheti egyértelművé a hozzárendelést.
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Vagy (ha fogyasztói felhasználást ismertet) a felhasználás leírását folytassa a Contributing
activity / technique for consumers (Hozzájáruló tevékenység / technika a fogyasztók
szempontjából) tételhez új (ismételhető) blokkok hozzáadásával:





Adja meg a Name of the activity/technique (Tevékenység / technika neve) értéket a
fogyasztói felhasználás esetén a terméktípus megértésének megkönnyítése érdekében. A
továbbfelhasználói ágazati szervezetek felhasználási térképei sztenderd neveket
tartalmazhatnak. Expozíciós értékelés esetén ez a név lesz a részforgatókönyv neve is.
Válassza ki a megfelelő Product category (PC)-t (Termékkategória, PC) a listáról.
Adjon hozzá további contributing activity/technique for consumer (hozzájáruló tevékenység
/ technika a fogyasztók szempontjából) értéket, amennyiben releváns. Megjegyzés: Lehet,
hogy a fogyasztói elhasználás által érintett termékek viszonylag speciálisak, és ugyanaz a
PC különböző termék(al)típusokhoz rendelhető hozzá. Ebben az esetben a hozzájáruló
tevékenység neve teheti egyértelművé a hozzárendelést.
A felhasználás leírásának módjával, valamint a hozzájáruló tevékenység és a felhasználási
leírók fogalmával kapcsolatban további információt tartalmaz A felhasználások leírásáról
szóló útmutató (R.12) és az Útmutató D. része: Az expozíciós értékelés keretei, amelyek az
alábbi weboldalon érhetők el: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach.

Miután a felhasználást és a hozzájáruló tevékenységeit meghatározta, további adatokat adhat
meg / kell megadnia:








Az alábbi mezőkben egy vagy több releváns felhasználási leíró kiválasztásával adott
esetben adjon meg további adatokat arról a piacról, ahol a felhasználásra sor kerül:
Product category used (Alkalmazott termékkategória), Sector of end use (A felhasználási
tevékenységet végző ágazat). Figyelem: Ez a két mező nem alkalmazható a fogyasztói
felhasználás esetén. Ezek az adatok adott esetben a továbbfelhasználói ágazati szervezetek
felhasználási térképeiben is megtalálhatók.
Ha az anyag a felhasználás során meghatározott technikai funkciót tölt be, válasszon ki egy
vagy több tételt a Technical function of substance during use (Az anyag technikai funkciója
a felhasználás során) listából. Ha az anyag a felhasználás során nem tölt be meghatározott
technikai funkciót, válassza ki a No technical function (Nincs technikai funkció) tételt a
listából.
Válassza a substance supplied to this use in form of: as such vagy in a mixture opciót (Az
anyagnak az adott felhasználáshoz való biztosítása a következő formában történt:
önmagában / keverékben).
Válassza a yes (igen) vagy no (nem) értéket a Subsequent service life relevant for this use
(A felhasználás esetén releváns további hasznos élettartam) listából annak megjelölése
érdekében, hogy az anyagot feldolgozták-e árucikkbe a felhasználás során. Ha a yes (igen)
értéket választja, hozzon létre kapcsolatot a releváns további felhasználás(ok)hoz a 3.5.6
Service life (Hasznos élettartam) adatmezőcsoportban, miután azokat létrehozta.

A felhasználás mértékére vonatkozó információk megadása
Adja meg az anyag feltételezett / ismert éves mennyiségének adatait e felhasználással
kapcsolatban. Ez az információ a felhasználás mértékét jelzi, és alátámaszthatja a széles
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körben elterjedt felhasználások8, valamint az egyéb kritériumok hiányát. Ezek az adatok a
hatóságok számára lehetnek fontosak, amikor rangsorolják az anyagokat további vizsgálatok
és szabályozói intézkedés céljából. Ugyanakkor ezek az adatok a környezeti expozíciós
értékelés kiindulópontját is képezik. Adja meg az anyag mennyiségét ezzel a felhasználással
kapcsolatban (tonna/év), és a két kapcsolódó mezőben, a Details on tonnage reported (A
megadott mennyiség adatai) és Total EU tonnage (Uniós mennyiség összesen) mezőben adjon
magyarázatot, ami lehetővé teszi az ezzel a felhasználással kapcsolatos mennyiség
értelmezését.
A felhasználási feltételekre vonatkozó információk megadása
A 38. cikk (2) bekezdése alapján a továbbfelhasználó által közlendő információk közé
tartoznak a felhasználási feltételek. A megadott felhasználás(ok) tekintetében a felhasználási
feltételek leírása érdekében töltse le a sablont az ECHA honlapjáról:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-userreport
Töltse ki az űrlap releváns részeit, és mentse el a számítógépén. Minden egyes megadott
felhasználás esetén egy, a felhasználási feltételeket ismertető sablont kell kitölteni.
Csatolja a minden egyes megadott felhasználáshoz a felhasználási feltételeket ismertető
kitöltött sablont az információ paneljén a csatolmány részben.

Ábra 13:

7.4.

A felhasználási feltételeket tartalmazó sablon csatolása

(Opcionális) Vizsgálati javaslatok

Adott esetben úgy ítélheti meg, hogy gerinces állatokon végzendő vizsgálatok szükségesek a
kémiai biztonsági értékelés elkészítéséhez. Ebben az esetben a REACH-rendelet 38. cikke (2)
bekezdése f) pontjának megfelelően be kell nyújtania az ECHA-hoz a vizsgálati javaslatot, és a
vizsgálatot csak a válasz megérkezése után kezdheti meg.
Vizsgálati javaslat hozzáadásához hozzon létre új endpoint study record-ot (végpontvizsgálati
rekord) a IUCLID (5-7.) adatmezőcsoport megfelelő részeiben.
1. Válassza ki a Type of information (Információtípus) listában az experimental study planned
(tervezett kísérleti vizsgálat) opciót.
2. Majd adjon meg minél több adatot a vizsgálatról, különösen a Study period-ot (Vizsgálati
időszak).

8

A felhasználások leírásáról szóló R.12 útmutató tovább részletezi a széles körben elterjedt felhasználások fogalmát:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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3. Az irányelv adatait a Test guideline (Vizsgálati irányelv) vagy a Principles of method other
than guideline (A módszer alapelvei, nem irányelv) mezőben vagy csatolmányként az
Attached background material (Csatolt háttéranyag) mezőben kell megadni.

7.5.

14. adatmezőcsoport – Továbbfelhasználói jelentés

Adja meg a jelentés típusát az alábbi lépések szerint:
1. Hozzon létre egy új rekordot: kattintson jobb egérgombbal a 14 Downstream user report
(14. Továbbfelhasználói jelentés) adatmezőcsoportra, és válasza ki a New fixed record (Új
rögzített rekord) opciót.
2. A General information (Általános információk) alatt adja meg, hogy a jelentésre eltérő
osztályozás (38. cikk (4) bekezdése), vagy amiatt kerül sor, hogy a felhasználásra nem
terjed ki kémiai biztonsági jelentés (38. cikk (1) bekezdése). Eltérő osztályozás esetén nem
kell további mezőt kitölteni az adatmezőcsoport hiánytalan kitöltése érdekében.
3. Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, ha nem készít kémiai biztonsági jelentést (CSR) a
REACH-rendelet 37. cikke (4) bekezdésének c) vagy f) pontja szerinti mentesség
alkalmazása esetén.
4. Ha a jelentés tárgya olyan felhasználás, amelyre nem terjed ki kémiai biztonsági jelentés,
adja meg a benyújtó továbbfelhasználó indokát (indokait) a Further information on the
reported use(s) (A megadott felhasználás(ok) további adatai) alatt a megfelelő
jelölőnégyzet bejelölésével, pl. Our conditions of use are outside the conditions described in
the exposure scenario(s) (A felhasználási feltételeink eltérnek az expozíciós
forgatókönyvben foglalt feltételektől).
5. Kérjük, ismertesse annak okát, hogy az adott felhasználással kapcsolatos problémát miért
nem lehet megoldani a szállítóval folytatott megbeszélés keretében, pl. Confidential
Business Information (CBI) reasons (Bizalmas üzleti információk (CBI) miatti okok).
6. Az adat elmentéséhez kattintson a

ikonra a fő menüben.

8. 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-improve-your-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.
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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 jelöl őket.
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.
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
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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.

8.1.

Adminisztratív információk

Adjon meg egy olyan Dossier name-et (Dokumentáció neve), amely alapján könnyen
megtalálja a dokumentációt az adatbázisában. Javasoljuk, hogy ne tüntessen fel bizalmas
információt a dokumentáció nevében, mivel azt mindenki látja, akivel megosztja a
dokumentációt.
Amennyiben szeretne, megadhat egy Dossier submission remark-ot (A dokumentáció
benyújtásával kapcsolatos megjegyzés). A megjegyzésben további információkat adhat meg a
benyújtás okáról (pl. milyen információkat aktualizált).

8.1.1.

Speciális benyújtások

Határozza meg, hogy a dokumentáció első benyújtás vagy egy korábbi benyújtás
aktualizálása.
Önkéntes aktualizálás esetén a The submission is an update (A benyújtás aktualizálás) és a
Spontaneous update (Önkéntes aktualizálás) jelölőnégyzetet kell bejelölni. Továbbá, válasszon
egy megfelelő Justification-t (Indoklás) a listáról, amely ismerteti a továbbfelhasználói jelentés
aktualizálásának indokait.
Aktualizálásra vonatkozó dokumentáció létrehozásakor adja meg a Last submission number-t
(Utolsó benyújtási szám) (lásd az Azonosítók című fejezetet) és az aktualizálás indokait.
Ha az önkéntes aktualizálás indoka nem szerepel a Justification (Indoklás) listában, az other
(egyéb) opciót kell választani, és adja meg az indokot a megfelelő mezőbe.
Ha a dokumentáció aktualizálásának több oka van, minden okhoz hozzon létre egy újabb
ismételhető mezőt a
gombra kattintva. Vegye figyelembe, hogy Justification-t (Indokolás)
kell adni az összes mezősorban.
Amennyiben a bejelentett felhasználás megszűnt, nem kell az IUCLID dokumentáció
frissítését benyújtani. Az ECHA-t erről közvetlenül a REACH-IT-en keresztül is
tájékoztathatja, a „Cease manufacture” (Gyártás megszűnése) funkció révén. Ehhez
hasonlóan a felhasználás újrakezdése esetén is tájékoztathatja erről az ECHA-t a „Restart”
(Újrakezdés) funkció révén.

8.1.2.

Dokumentációspecifikus információk

A dokumentáció-fejléc e részében általánosabb információkat adhat meg a továbbfelhasználói
jelentésről. A Reviewed by an assessor (Értékelő által felülvizsgálva) jelölőnégyzet nem
kötelező, de ha a dokumentációt értékelő felülvizsgálta, azt jelezheti itt.

9. 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.
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Az exportálási varázslóval kapcsolatos információkért lásd a IUCLID alkalmazásba épített
súgót.

10. 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/.

11. A dokumentáció aktualizálása
Ha frissítenie kell a dokumentációját, nem kell újra beírnia az anyag összes adatát. Ehelyett
frissítheti az információkat az anyag adatállományában. 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 dokumentáció létrehozása című
fejezetet).
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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
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. Az üzleti szabályok szerinti ellenőrzés eredménye a
REACH-IT-ben az adatbenyújtásról készült jelentésben található.
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, és benyújtja a REACH-IT-en keresztül. Jobb egérgombbal
kattintson az anyagadatállományra vagy a dokumentációra a IUCLID navigációs panelen, és
válassza a Validate (Validálás) opciót. A beépülő modul ellenőrzi a legtöbb üzleti szabályt.
Bizonyos üzleti szabályok azonban a REACH-IT adatbázisában tárolt adatoktól függenek, ezért
a beépülő modul nem tudja bemutatni az Ügynökség által ellenőrzött összes üzleti szabályt.

Továbbfelhasználói jelentésekre vonatkozó üzleti szabályok
Hely
(IUCLID/REACH-IT)

Szabály leírása

Relevancia

IUCLID
anyagadatállomány

A REACH dokumentációt anyagadatállományból kell
létrehozni. Nem hozható létre keverék vagy termék
adatállományából.

Összes dokumentációtípus

IUCLID
anyagadatállomány

Ha olyan dokumentációt hoz létre, amely kategóriát fog
tartalmazni, a kategóriához rendelt
anyagadatállományból kell létrehozni a dokumentációt.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás

Az 1.1 adatmezőcsoportban lennie kell
referenciaanyagnak.

Összes dokumentációtípus

IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás;
1.2 adatmezőcsoport –
Összetétel

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

Összes dokumentációtípus

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

Aktualizálás benyújtásakor az anyagot EK/listaszámmal
kell azonosítani.

Továbbfelhasználói jelentések

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 és regisztrálás /
bejelentés szükséges.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás; 3.3.
adatmezőcsoport –
Telephelyek

Ha az 1.1 adatmezőcsoportban a szállítói láncban
betöltött szerepkörként a „Manufacturer”-t (Gyártó)
választotta [egyedül vagy az „Importer”-rel (Importőr)
együtt], gyártási telephelyet meg kell adni a 3.3.
adatmezőcsoportban.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
1.1 adatmezőcsoport –
Azonosítás

A referenciaanyagot az alábbiak egyikeként kell
megjelölni:
Egy összetevőből álló anyag
Több összetevőből álló anyag
UVCB

Továbbfelhasználói jelentések

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 a regisztráló által gyártott / behozott anyag
összetételét. Ezt az összetételt így kell jelölni: Legal
entity composition of the substance (Az anyag jogi
személy általi összetétele).

Összes dokumentációtípus

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
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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 anyagadatállomány IUCLID 1.2 adatmezőcsoport

A több összetevőből álló vagy UVCB anyag valamennyi
összetevőjét különböző referenciaanyagokkal kell
azonosítani, pl. nem lehetséges, hogy az 1. összetevőt
IUPAC-névvel (formaldehid), míg a 2. összetevőt EKszámmal (200-001-8 formaldehid EK-száma) azonosítják.

Összes dokumentációtípus

IUCLID
1.3 adatmezőcsoport Azonosítók

A REACH regisztrációs számot meg kell adni az 1.3
adatmezőcsoportban. Ha nem adható meg regisztrációs
szám, a benyújtónak létre kell hozni egy tételt az 1.3
adatmezőcsoportban a „REACH Registration number”
(REACH regisztrációs szám) használatával szabályozási
programként, és indokolni kell a „Remarks”
(Megjegyzések) mezőben.

Továbbfelhasználói jelentések

Ha az 1.3. adatmezőcsoportban REACH regisztrációs
számot adott meg, annak érvényesnek kell lenni (vagyis
létezik a REACH-IT-ben), és az 1.1. adatmezőcsoportban
hivatkozott anyagra kell vonatkozni. A számnak nem kell
a benyújtó jogi személyhez tartozni, mivel az általában az
anyag szállítójához tartozik.
IUCLID
1.7 adatmezőcsoport Szállítók

Legalább egy „Supplier” (Szállító) rekordot létre kell
hozni a IUCLID 1.7. adatmezőcsoportban. Minden
szállítóhoz hozzá kell rendelni egy jogi személyt a
„Name” mező alatt. A jogi személynél a „Contact
information” (Elérhetőség) fül alatt a „Contact address”t (Cím) és legalább egy „Contact persons”-t
(Kapcsolattartó) meg kell adni. A „Contact address”
(Cím) és minden „Contact persons” mezősornál
[amelyhez hozzárendeltek egy „Person”-t (Személy)] az
alábbi mezőket kell kitölteni:
Név (a kapcsolattartó keresztneve és vezetékneve)
Telefonszám
E-mail
Cím
Irányítószám
Ország

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
3.3. adatmezőcsoport –
Telephelyek

A 3.3. adatmezőcsoportban minden rekordhoz társítson
egy telephelyet.

Továbbfelhasználói jelentések

A telephely elérhetőségénél legalább az országot fel kell
tüntetni a listáról kiválasztva. Az „Other” (Egyéb) érték
nem választható.
IUCLID
3.5. adatmezőcsoport –
Életciklus leírása

A következő felhasználások közül legalább egyet meg kell
adni:
Összeállítás vagy átcsomagolás (3.5.2 adatmezőcsoport)
Ipari telephelyeken történő felhasználások (3.5.3

Továbbfelhasználói jelentések
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adatmezőcsoport)
Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználások (3.5.4
adatmezőcsoport)
Fogyasztói felhasználások (3.5.5 adatmezőcsoport)
Hasznos élettartam (3.5.6 adatmezőcsoport)
Valamennyi felhasználásnál meg kell adni a „Use name”et (Felhasználás megnevezése) vagy a „Service life
name”-et (Hasznos élettartam megnevezése).
IUCLID
2.1. adatmezőcsoport – GHS

Legalább egy osztályozási és címkézési rekordot kell
megadni CLP/GHS szerinti formában a 2.1.
adatmezőcsoportban.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
2.1. adatmezőcsoport – GHS

Ha legalább egy osztályozást megad egy C&L rekordban
a 2.1 adatmezőcsoportban:
ugyanezen rekord „Labelling” (Címkézés) mezősora alatt
választani kell egy „Signal word”-öt (Figyelmeztetés).
ugyanezen rekord „Additional labelling requirements”
(További címkézési követelmények) mezősora alatt
választani kell egy „Hazard statement”-et (Figyelmeztető
mondat) vagy egy „CLP supplemental hazard
statement”-et (CLP-rendelet szerinti kiegészítő
figyelmeztető mondat).

Továbbfelhasználói jelentések

Ha nem ad meg osztályozást, jelölje be a „Not classified”
(Nincs besorolva) jelölőnégyzetet, és nem kell megadni
figyelmeztető mondatot vagy figyelmeztetést.
IUCLID
2.1. adatmezőcsoport – GHS

Ha az anyag be van sorolva, a IUCLID 2.1.
adatmezőcsoportban minden veszélyességi osztálynál
meg kell adni a „Hazard category”-t (Veszélyességi
kategória) és a „Hazard statement”-et (Figyelmeztető
mondat), vagy a „Reason for no classification”-t
(Osztályozás hiányának oka).

Továbbfelhasználói jelentések

Ha az anyag nincs besorolva, jelölje be a „Not classified”
(Nincs besorolva) jelölőnégyzetet, és nem kell megadni
az osztályozást adott rekordnál.
IUCLID
2.1. adatmezőcsoport – GHS

A IUCLID 2.1. adatmezőcsoportban a C&L rekordban
létrehozott minden „Specific concentration limit” (Egyedi
koncentrációs határérték) mezősornál a „Concentration
range (%)” (Koncentrációtartomány - %) alatt legalább az
egyik mezőt ki kell tölteni. Továbbá, legalább egyet ki
kell választani a „Hazard categories” (Veszélyességi
kategóriák) közül.

Továbbfelhasználói jelentések

Ha nem ad meg osztályozást a C&L rekordban, jelölje be
a „Not classified” (Nincs besorolva) jelölőnégyzetet, és
nem kell megadni egyedi koncentrációs határértékeket
az adott rekordnál.
IUCLID
2.1. adatmezőcsoport – GHS

Ha az anyag be van sorolva, a IUCLID 2.1.
adatmezőcsoportban „Specific target organ toxicity -

Továbbfelhasználói jelentések
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single” (Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció) és a
„Specific target organ toxicity - repeated” (Célszervi
toxicitás – ismétlődő expozíció) esetén legalább egy
mezősort ki kell tölteni. Minden mezősornál meg kell
adni a „Hazard category”-t (Veszélyességi kategória), a
„Hazard statement”-et (Figyelmeztető mondat) és az
„Affected organs-t” (Érintett szervek), vagy ki kell tölteni
a „Reason for no classification” (Osztályozás hiányának
oka) mezőt.
Ha az anyag nincs besorolva, jelölje be a „Not classified”
(Nincs besorolva) jelölőnégyzetet, és nem kell megadni
az osztályozást adott rekordnál.
IUCLID
14. adatmezőcsoport –
Továbbfelhasználói jelentés

A 14. adatmezőcsoportban egy rekordban adja meg a
továbbfelhasználói jelentés benyújtásának okát, és a
„General information” (Általános információk) alatt
jelezze, hogy a jelentést eltérő osztályozás és/vagy
amiatt nyújtja-e be, hogy a felhasználásokra nem
terjednek ki a szállítótól átvett expozíciós
forgatókönyvek.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
14. adatmezőcsoport –
Továbbfelhasználói jelentés

Ha a 14. adatmezőcsoportban azt adta meg, hogy a
megadott felhasználásokra nem terjednek ki a szállítótól
átvett expozíciós forgatókönyvek, a „Further information
on the reported use(s)” (Megadott felhasználások
további adatai) alatt meg kell határozni, hogy ennek oka
a szállító által ismertetett felhasználások és felhasználási
feltételek közötti eltérések és/vagy a CBI-vel vagy a
szállítói láncban való tájékoztatással kapcsolatban a
szállítóval fennálló megoldatlan problémák.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
14. adatmezőcsoport –
Továbbfelhasználói jelentés

Ha a 14. adatmezőcsoportban azt adta meg, hogy
mentesül a kémiai biztonsági jelentés készítése alól, a
rendelkezésre álló jelölőnégyzetek használatával meg
kell adni, hogy a mentesség alapja a REACH 37. cikke (4)
bekezdésének c) és/vagy f) pontja.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
14. adatmezőcsoport –
Továbbfelhasználói jelentés

Ha a 14. adatmezőcsoportban azt adta meg, hogy a
megadott felhasználásokra nem terjednek ki a szállítótól
átvett expozíciós forgatókönyvek, a rendelkezésre álló
jelölőnégyzetek használatával meg kell adni ennek okait.
Ha az „Other reason(s)”-t (Egyéb okok) opciót is bejelöli,
ebben az esetben a mellette lévő „Specify” (Részletezze)
mezőben meg kell adni azokat.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
14. adatmezőcsoport –
Továbbfelhasználói jelentés

Ha a 14. adatmezőcsoportban azt adta meg, hogy az
adott felhasználással kapcsolatos probléma nem
oldódott meg a szállítóval, a rendelkezésre álló
jelölőnégyzetek használatával meg kell adni ennek okait.
Ha az „Other reason(s)”-t (Egyéb okok) opciót is bejelöli,
ebben az esetben a mellette lévő „Specify” (Részletezze)
mezőben meg kell adni azokat.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
dokumentáció-fejléc

Miután megadták a regisztrálás / bejelentés hivatkozási
számát, nem lehetséges másik kezdeti adatbenyújtás
ugyanannak a jogi személynek ugyanazon anyagára

Továbbfelhasználói jelentések
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vonatkozóan. Ha módosítani kell vagy ki kell egészíteni
az adatokat, aktualizálást kell benyújtani.
IUCLID
dokumentáció-fejléc

Aktualizálás az alábbi esetekben nyújtható be:
Az adott anyag sikeres regisztrálását / bejelentését
követően, miután megkapta a hivatkozási számot
(önkéntes aktualizálás).
A technikai hiánytalansági ellenőrzés (TCC)
sikertelenségét követően (kért aktualizálás).
Az Ügynökség további adatok megadását kéri (a
kérelemben megjelöltek szerint önkéntes vagy kért
aktualizálás).

Összes dokumentációtípus Aktualizálások

Minden más esetben kezdeti adatbenyújtás szükséges.
IUCLID
dokumentáció-fejléc

Ha önkéntes aktualizálást kíván benyújtani, az alábbi
feltételeket kell teljesíteni:
A dokumentáció-fejlécben jelölje be a „The submission is
an update” (A benyújtás aktualizálás) és „Spontaneous
update” (Önkéntes aktualizálás) jelölőnégyzeteket.
A „Last submission number” (Utolsó benyújtási szám)
mezőbe illessze be az utolsó sikeres adatbenyújtás
benyújtási számát.
Válassza ki az aktualizálás megfelelő indokát úgy, hogy
először a „Spontaneous update” (Önkéntes aktualizálás)
alatt létrehoz egy mezősort, majd kiválasztja a listáról.
Ha az „other” (egyéb) opciót választotta, adja meg az
okot a mellette lévő szöveges beviteli mezőben.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
dokumentáció-fejléc

Ha az Ügynökség kérését követően kívánja aktualizálni a
dokumentációt, az alábbi feltételeket kell teljesíteni:
A dokumentáció-fejlécben jelölje be a „The submission is
an update” (A benyújtás aktualizálás) és „Further to a
request from a regulatory body” (A szabályozó testület
felhívása alapján) jelölőnégyzeteket.
A „Last submission number” (Utolsó benyújtási szám)
mezőbe illessze be az utolsó sikeres adatbenyújtás
benyújtási számát.
A feljegyzés számát adja meg a „Number” mezőben. A
feljegyzés száma a REACH-IT Key documents
(Legfontosabb dokumentumok) részében az aktualizálást
kérő levélben található.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
dokumentáció-fejléc

A jogi személyt nem lehet megváltoztatni a
dokumentáció benyújtásával és aktualizálásával. A
REACH-IT-ben a Legal entity change (Jogi személy
változása) modult kell használni a regisztrálás /
bejelentés tulajdonosi változásainak adminisztratív
átvezetésével kapcsolatban.

Továbbfelhasználói jelentések

IUCLID
dokumentációsablon

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

Összes dokumentációtípus

REACH-IT

Nem nyújthat be új dokumentációt, amíg ugyanarra az

Összes dokumentációtípus -
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anyagra vonatkozó korábbi dokumentációt nem
dolgozzák fel.

Aktualizálások

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

Összes dokumentációtípus

A jogi személy változásának funkciója a REACH-IT-ben
található.
REACH-IT

Nem lehet bejelentést benyújtani a továbbfelhasználói
jelentés aktualizálását, amíg ugyanazon benyújtó jogi
személy által ugyanazon anyagra vonatkozóan
benyújtott regisztrálási dokumentációt még nem
dolgozták fel.

Továbbfelhasználói jelentések

REACH-IT

Nem tölthet fel ugyanazon anyagra vonatkozóan egy új
dokumentációt, ha a korábbi adatbenyújtást még nem
dolgozták fel.

Továbbfelhasználói jelentések

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.

Továbbfelhasználói jelentések

REACH-IT

Ugyanaz a IUCLID dokumentáció csak egyszer nyújtható
be.

Továbbfelhasználói jelentések

REACH-IT

Ha a benyújtó jogi személy részéről ugyanazon anyagra
vonatkozóan már létezik aktív regisztrálás, nem lehet
kezdeti bejelentést / bejelentés aktualizálását
benyújtani.

Továbbfelhasználói jelentések

REACH-IT

Nem aktualizálhat olyan dokumentációt, ami jelenleg
nem aktív vagy visszavonták.

Továbbfelhasználói jelentések
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