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Как се подготвя и подава нотификация в SCIP
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Версия

Промени

Дата

1.0

Първоначална версия

17 февруари 2020 г.

1.1

Типографска грешка

20 февруари 2020 г.

2.0

Нови функции във връзка с IUCLID (разширено търсене, избор на нови
категории на изделия и смеси, създаване на компоненти на сложни
предмети чрез позоваване) с цел подготвяне на досие.
Нови функции във връзка с доклада за подаване.

13 юли 2020 г.

2.1

Нови функции, които позволяват позоваване на данни в SCIP, които вече
са представени на ECHA.

24 август 2020 г.

3.0

Нови функции във връзка с IUCLID (разширено търсене във вещества
еталони, вътрешно позоваване, експортиране и изтриване на
множество).
Отваряне на базата данни SCIP за подаване на нотификации, така че да
се спазят правните изисквания. Промени във връзка с доклада за
подаване.

28 октомври 2020 г.

4.0

Нови функции във връзка с IUCLID (разширено търсене, разширено
импортиране, пристъпване към подаване след създаването на досие)
Нова функция за подаване на опростена нотификация в SCIP (за едно
или повече юридически лица)
Промени във връзка с доклада за подаване с цел хармонизиране на
всички доклади (не се включва информация относно елемента,
пораждащ безпокойство)

28 май 2021 г.

5.0

Нова роля на потребител
Нова функция на IUCLID (за масово импортиране на идентификатори)

31 май 2021 г.
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Въведение

Базата данни SCIP е база данни за информация относно вещества,
пораждащи безпокойство, в самостоятелни изделия или в сложни предмети
(продукти), създадена съгласно Рамковата директива за отпадъците (РДО).
Базата данни SCIP гарантира, че информацията относно наличието на
вещества, пораждащи сериозно безпокойство, е на разположение през
целия жизнен цикъл на продуктите и материалите, включително на етапа
на образуване на отпадъците.
https://echa.europa.eu/scip
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База данни SCIP: информационен
поток
ECHA
Cloud
Services

Носещи
отговорност
лица

Оператори
на отпадъци

Подготвяне на
данни онлайн
Създаване на
акаунт и
удостоверяване на
самоличността

Подаване на
данни онлайн
ECHA
Submission portal

Подготвяне на
данни
(офлайн)

Подготвяне на
множество от
данни
(офлайн)

Външно
подаване на
данни

Ръчно
подаване на
данни

Подаване на данни
чрез услугата Systemto-System (система в
системата)

База данни
SCIP

Агрегиране и
съхраняване на данни

Потребители
и други
заинтересовани
страни
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Преглед на процеса по подаване на
нотификация в SCIP
1

Подготвяне
на досие

Настолен
компютър

Сървър

2

Подаване
на досие

3

Доклад за
подаване

Облак

System-to-System
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База данни SCIP: инструменти
Създаване на
акаунт и
удостоверяване
на самоличността

За получаване на достъп до ИТ инструментите на ECHA, а именно ECHA Cloud
Services (облачни услуги на ECHA) и ECHA Submission Portal (портал за подаване на
ECHA), първо трябва да се създаде акаунт в системата на ECHA.

Подготвяне на досие
Нотификациите в SCIP се подават до ECHA посредством досиета IUCLID (файлове
i6z). IUCLID е международната уеднаквена база данни за химическа информация,
поддържана от ECHA и ОИСР, която разполага с интерфейс за потребители за
подготвяне и създаване на нотификации в SCIP.
Подаване на досие
ECHA Submission Portal (ECHA Cloud Service) е онлайн инструмент за подаване на
досиета за нотификации в SCIP в съответствие с хармонизирания формат на
IUCLID.
Подготвяне и подаване на досие
Услуга Systemto-System

Предприятията могат да създават досиета за нотификации в SCIP в
хармонизирания формат чрез своите собствени системи и да подават своите
нотификации в ECHA Submission Portal чрез автоматичен S2S трансфер.
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Получаване на достъп
В тази глава се описва процесът за осъществяване на достъп до
ECHA Cloud Services, как се създава акаунт в системата на ECHA и
как се свързва информацията за юридическото лице, за да се
използват инструментите за подготвяне и подаване на
нотификации в SCIP.

Осъществяване на достъп до ECHA
Cloud Services

ECHA Cloud Services са достъпни от
уебстраницата на SCIP:
https://echa.europa.eu/scip

ECHA Cloud Services са достъпни
от общия уебсайт на ECHA:
https://echa.europa.eu
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Начална страница

Ако разполагате с
акаунт в системата на
ECHA, кликнете върху
„Login“.

(https://ecs.echa.europa.eu/cloud/home.html )

Ако не разполагате с акаунт в
системата на ECHA, кликнете
върху „Register“. Допълнителна
информация как се създава акаунт
в системата на ECHA е достъпна в
ECHA account manual.
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Определяне на видове потребители
Различните видове потребители имат различни нива на достъп в ИТ приложенията на ECHA. В
контекста на SCIP се изискват следните видове потребители:
• LE Manager (ръководителят на юридическо лице) → може да разглежда и редактира
акаунта на юридическото лице и да добавя, премахва или редактира данните и контактите на
потребителите.
• Submission Portal Manager (ръководителят на портала за подаване) → може да подава
нотификации в SCIP чрез ECHA Submission Portal.
• IUCLID Full Access (служителят с пълен достъп до IUCLID) → може да подготвя
нотификациите в SCIP онлайн в IUCLID Cloud.
• Потребителите, обозначени като „Reader“ (четци) и „Read“ (за четене) → имат право
единствено да разглеждат информацията.
• Submission Portal Manager (Мениджър на портала за подаване)Restricted (с ограничен
достъп) → ‘LE manager’ (Мениджър на правен субект) може да ограничи видимостта на
информацията за потребителите в портала за подаване на ECHA. Потребителите, на които е
възложена тази роля, могат да виждат само подробности за подаванията, които са изпратили на
портала. Имайте предвид, че когато тази роля е възложена в комбинация с други роли,
предимство ще има ролята с най-много права. Например ако потребителят има „Ръководител на
портала за подаване с ограничен достъп“ и „Ръководител на портала за подаване“, тогава
ограничената видимост не се прилага. Освен това потребител с роля „Ограничен достъп“, който
има пълен достъп до IUCLID Cloud (т.е. „IUCLID full access“), ще има достъп до цялата налична
информация в IUCLID Cloud за този правен субект.
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Влизане със съществуващ акаунт
1

Въведете вашето
„username“
(потребителско име) и
„password“ (парола)

2

Кликнете върху
„Login with “ECHA
account”“

Допълнителна информация относно акаунтите в системата на ECHA е достъпна на страницата
ECHA accounts and EU login.
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Осъществяване на достъп до приложенията
на ECHA за първи път
Потребителите, които влизат за първи път,
ще трябва да приемат „Terms & Conditions“
(ред и условия) на всяко приложение,
преди да могат да продължат.
За прочит на пълните „Terms & Conditions“,
кликнете върху съответната връзка.
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Подготвяне на досие за нотификации в SCIP
В тази глава се описват различните начини за подготвяне на
нотификация в SCIP и се обяснява как да се пристъпи към
подготвянето на досие за нотификация в SCIP в рамките на
IUCLID.

Начини за подготвяне на
нотификация в SCIP

Съществуват три начина за подготвяне на нотификации в
SCIP:

1. Подготвяне на нотификацията онлайн в IUCLID Cloud
ECHA Cloud services осигуряват уеббазиран достъп до версия на IUCLID
Cloud за подготвяне на нотификации в SCIP.

Настолен
компютър

Сървър

Облак

2. Подготвяне на нотификацията в IUCLID 6 (Server &
Desktop)
Нотификацията в SCIP може да бъде подготвена и офлайн в собствената
ИТ инфраструктура на вашето предприятие. Можете да изтеглите IUCLID
от IUCLID 6 Website, където също така ще намерите допълнителна
информация.

3. Подготвяне на нотификацията за подаване чрез
услугатаSystem-to-System
Предприятията могат да създават досиета за нотификации в SCIP в
съответствие с хармонизирания формат и да ги подават в ECHA
Submission Portal, като използват услугата S2S.

Услуга Systemto-System
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Осъществяване на достъп до IUCLID
Cloud
Създаване на досие онлайн
След като успешно влезете в системата, се отваря началната
страница на ECHA Cloud Services.
Услугата IUCLID Cloud позволява да се подготви онлайн
досие за нотификация в SCIP, докато услугата IUCLID Cloud
Trial се използва само за обучение с цел запознаване с този
инструмент.
Следва да се отбележи, че само ръководителите на
юридическите лица разполагат с права да се абонират за
услуга, докато за останалите потребители тази функция не е
видима.
За осъществяване на достъп до услугата трябва първо да
се абонирате.
От ECHA Cloud service можете да достигнете и до ECHA
Submission portal, т.е. инструмента за подаване на
нотификации в SCIP (допълнителна информация е достъпна в
главата „Подаване на нотификация в SCIP“)
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Изтегляне IUCLID 6 — създаване на досие офлайн

Можете да изтеглите IUCLID в собствената ИТ
инфраструктура на предприятието от уебсайта
на IUCLID: https://iuclid6.echa.europa.eu
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Началната страница на IUCLID за подготвяне на досиета
Иконката на
потребителя показва
името на потребителя
и наименованието на
предприятието,
представляващо
юридическото лице.

След отваряне на IUCLID се показва началната страница на IUCLID.

Винаги е налице
връзка към
главното меню
чрез иконката с
трите линии в
левия горен край.
Този раздел се използва
за въвеждане на данни и
за навигация между
различните обекти в
IUCLID: „Substances“
(вещества) и „Mixtures“
(смеси) се отнасят до
друг правен контекст
(например REACH и PCN).
Кликнете върху „Articles“
(изделия), за да отворите
наборите от данни и
досиетата, свързани с
нотификациите в SCIP.

Разделът за импортиране
позволява качване на
файлове IUCLID чрез
бутона „Browse“ (търсене)
или функцията „Drag &
Drop“ (влачене и
пускане).
Разширеното импортиране
позволява изключването на
отделни обекти и документи от
процеса на импортиране. Повече
информация е достъпна на
страницата Функции на IUCLID.
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Горно потребителско меню на началната
страница
(Само за ECHA Cloud Services

)

Иконката с въпросителен знак води до външни
източници на информация относно използването
на ECHA Cloud services, например обучения.

Иконката за квота
показва квотата за
съхранение, с която
разполага
потребителят.

Иконката с камбанка
осигурява известия
(например когато е налична
нова версия).
Иконката на потребителя показва
името на потребителя и
наименованието на предприятието,
представляващо юридическото лице, а
при кликване се отваря нов прозорец
за прехвърляне към началната
страница на ECHA Cloud, страницата на
Submission Portal, управлението на
акаунти и функцията за излизане от
системата.
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Общ преглед на подготвянето на
досие (IUCLID)
1

Набор от данни
(подготвяне на
данни)

2

3
Процес на
валидиране

Досие
(създаване на
досие)

Предварителни
настройки
ИМПОРТИРАНЕ
на
набор от данни за
референтно вещество
от списъка на
кандидатите

Досието представлява обект, който позволява единствено четене и чиято цялостност трябва да се запази. То включва
UUID (универсален уникален идентификатор) на документа, който представлява уникалният идентификатор на документа
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ИМПОРТИРАНЕ на референтно вещество от списъка на
кандидатите
Информацията относно веществата от списъка на кандидатите се предоставя в нотификациите в SCIP посредством обект в IUCLID, отнасящ се
до референтното вещество. В IUCLID могат да се създават референтни вещества, но в качеството ви на лице, подаващо нотификация в SCIP,
ви препоръчваме да използвате предоставения от ECHA пакет с референтни вещества от списъка на кандидатите за вашите нотификации в
SCIP и да го импортирате във вашите собствени версии на IUCLID.

1
Изтеглете пакета с вещества от
списъка на кандидатите, достъпен
в раздела „Инструменти“ на
уебстраницата за SCIP.

https://echa.europa.eu/candidate-listpackage

2
ИМПОРТИРАЙТЕ файловете тук,
като изберете съответния файл с
бутона „Browse“ или като
използвате функцията „Drag &
Drop“.
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Референтно вещество от списъка на кандидатите
Референтните вещества, включени във вашата версия на IUCLID, могат да бъдат прегледани по следния начин:

1

2

Кликнете върху
иконката с
трите линии в
левия горен
край, за да
отворите
главното меню.
Кликнете върху „Reference
substance“ (референтно
вещество).

3

Това е целевата страница за
референтни вещества.
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Целева страница за референтни вещества
Страница за референтни вещества, която съдържа списък на всички създадени или импортирани референтни
вещества.

Тук можете да създадете ново
референтно вещество. В
контекста на SCIP обаче ви
препоръчваме да използвате
предоставения от ECHA пакет
с референтни вещества от
списъка на кандидатите.

Тук можете да търсите по всяко от
полетата, показани в списъка:
номер ЕС и номер CAS,
наименование от IUPAC,
наименование на референтно
вещество.

Наименование на
референтното вещество,
както е посочено в списъка
на кандидатите.

Това е
наименованието на
веществото, както е
определено от
IUPAC.

Номер CAS на веществото,
ако е наличен.
Номер EC и номер по описа
на веществото, ако е
наличен.

Универсален уникален
идентификатор (UUID)
на референтното
вещество

Дата на последно
изменение на
референтното
вещество.
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Вътрешно позоваване на документ
Ако трябва да установите кое самостоятелно изделие включва конкретно вещество,
можете да използвате функцията за вътрешно позоваване.

1

Изберете
референтно
то вещество

2

3

Кликнете върху
иконката „i“.

Ще се отвори плъзгащ се
прозорец с всички
самостоятелни изделия, които
съдържат въпросното
референтно вещество.
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Отворете целевата страница за изделия

Кликнете върху
„Articles“, за да отворите
наборите от данни и
досиетата, свързани с
нотификациите в SCIP.
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Целева страница за изделия (набори от
данни)

Това е страницата за изделия, която съдържа списък на всички създадени набори от данни за изделия (досиета в процес на подготвяне).
Можете да създадете
ново изделие (набор от
данни), като кликнете
върху „+ New article“.

Винаги е
налице
връзка
към
главното
меню чрез
иконката с
трите
линии в
левия
горен
край.

Тук можете да въведете
термин за търсене за
всяко от полетата,
показани в списъка
Включване на допълнителни
критерии за търсене

Когато този бутон е
маркиран, това
означава, че се
показва списъкът с
набори от данни за
изделия.

Функция за експортиране и
изтриване на множество

Дата на последно
изменение на набора
от данни за изделие

Това е определеното от вас наименование на
изделието или сложния предмет при създаването
на нов набор от данни за изделие.
Универсален
уникален
идентификатор
(UUID) на набор
от данни

Това е избрания от вас тип „Primary Article Identifier“
(основен идентификатор на изделието) при създаването
на нов набор от данни за изделие.

Можете да
изтеглите
ръководството за
IUCLID, като
кликнете върху
иконката с
въпросителен знак.

Това е въведената от вас стойност на „Primary
Article Identifier“ при създаването на нов набор от
данни за изделие.

Чрез кликване върху
„Dossiers“ се прехвърляте
към списъка със създадени
досиета за изделия.
Кликнет
е върху
тази
иконка,
за да
отворите
набора
от данни
в нов
прозоре
ц

Иконката на IUCLID, която показва какъв тип
обект представлява наборът от данни. В този
случай това е набор от данни за „Article“
27
(изделие).

НАБОР ОТ ДАННИ: разширено търсене (I)
Обикновено търсене:
можете да въведете термин
за търсене за всяко от
полетата, показани в
списъка с наборите от данни
за изделия: наименование,
тип или стойност на
основния идентификатор на
изделието.

Ако поставите отметка
тук, в списъка с
резултати ще бъдат
показани изделия с
избрания тип
подаване с цел
валидиране или
създаване на досие
Ако изберете тип на
изделието, в списъка с
резултати ще бъдат
показани самостоятелни
изделия или сложни
предмети

Разширено търсене:
Включване на
допълнителни критерии за
търсене

Можете да
търсите по
наименование

Въведете
стойността на
основния
идентификатор на
изделието

Можете да търсите по
други наименования и
други идентификатори на
изделия
Ако изберете вещество от
списъка на кандидатите, в
списъка с резултати ще
бъдат показани
самостоятелни изделия

Можете да изберете
конкретна дата или период
от време. В списъка с
резултати ще бъдат
показани набори от данни за
изделия, изменени на тази
дата, или досиета,
създадени на тази дата
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НАБОР ОТ ДАННИ: разширено търсене (II)

Логическо търсене: „AND“
Търсене на набори от данни, които
съдържат X и Y.
Когато потребителят използва повече
от един филтър от различни раздели,
системата ще покаже набори от данни,
които отговарят на всички избрани
критерии.
Логическо търсене: „Or“
Търсене на набори от
данни, които съдържат X
или Y.
Когато потребителят избере
повече от едно вещество в
раздела за елементи,
пораждащи безпокойство,
системата ще покаже
всички набори от данни,
които включват едното или
другото вещество или и
двете вещества.
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Целева страница за изделия (досиета)
Страница за изделия, показваща списък на създадените досиета за изделия.
Кликнете върху
бутона „Dossiers“, за
да се прехвърлите
към списъка на
създадените досиета
за изделия.

Включване
на
допълнителн
и критерии
за търсене

Определено от вас име на
досието при създаването
му.

Когато този
бутон е
маркиран,
това
означава, че
се показва
списъкът с
досиета за
изделия.

Тук можете да въведете термин за търсене за
всяко от полетата, показани в списъка на
досиетата за изделия.

Функция за
експортиране и
изтриване на
множество

Дата на
създаване на
досието.

Универсален
уникален
идентификатор
(UUID) на досието
Наименование и тип и стойност
на основния идентификатор на
изделието, предоставени в
набора от данни за изделието.

Иконка
на
IUCLID,
която го
обознача
ва като
досие
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ДОСИЕ: разширено търсене (I)
Обикновено търсене: можете
да въведете термин за търсене
за всяко от полетата, показани
в списъка на досиетата за
изделия: име на досието,
наименование на изделието и
тип или стойност на основния
идентификатор на изделието.
Можете да
търсите по
други
наименования и
други
идентификатор
и на изделия
Разширено търсене:
Включване на
допълнителни критерии за
търсене

Можете да търсите по вещество
от списъка на кандидатите,
като въведете номера CAS или
номера ЕС и/или
наименованието по IUPAC, като
в списъка с резултати ще бъдат
показани досиета на
самостоятелни изделия,
съдържащи въпросното
вещество
Можете да изберете
конкретна дата или период
от време. В списъка с
резултати ще бъдат показани
досиета, създадени на тази
дата

Можете да търсите по име на
досието

Можете да търсите по
наименование на изделието

Можете да търсите по тип и стойност
на основния идентификатор на
изделието

Въведет
е
стойнос
тта на
основни
я
идентиф
икатор
на
изделие
то
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ДОСИЕ: разширено търсене (II)

Логическо търсене: „AND“
Търсене на досиета, които
съдържат X и Y.
Когато потребителят използва
повече от един филтър от различни
раздели, системата ще покаже
досиета, които отговарят на всички
избрани критерии.
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Вътрешно позоваване на документ
Ако трябва да установите какви са директните сложни предмети, съдържащи като
компонент конкретно изделие или сложен предмет, можете да използвате функцията за
вътрешно позоваване.

1

Изберете
изделието

2 Кликнете върху
иконката „i“.

3

Ще се отвори плъзгащ се
прозорец с всички сложни
предмети, съдържащи
въпросното изделие.
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Създаване на набор от данни
В тази глава се описват функциите за създаване на набор от данни

Общ преглед на подготвянето на
досие (IUCLID)
1

Набор от данни

2

(подготвяне на
данни)

3
Процес на
валидиране

Досие
(създаване на
досие)

Създаване на
НАБОР ОТ ДАННИ
за изделие
35

Подготвяне на данни: създаване на набор от данни за изделие
1
2

3

Посочете наименованието* на
вашето изделие или сложен предмет.

Кликнете върху „+ New article“, за
да създадете ново изделие (набор
от данни).

Наименованието и основният
идентификатор на изделието са от
ключово значение за управление
на процеса по подготвяне на
данните и досиетата и подаването
на нотификации в ECHA Submission
Portal.

Изберете Primary Article
Identifier Type* (тип
основен идентификатор
на изделието) за вашето
изделие или сложен
предмет.

4

Въведете Primary Article
Identifier* value (стойност на
основния идентификатор на
изделието) за вашето изделие или
сложен предмет.
Забележка: За повече информация относно определението на „изделие“ и понятието „сложен предмет“ направете справка в Ръководството за изискванията за вещества в изделия.
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Подготвяне на данни: идентификатори (I)

Кликнете върху „+ New
item“, за да въведете
други наименования.

2
1

3

В раздела „Other names“ трябва да въведете другите
наименования на изделията или сложните предмети, които ще
се доставят на клиенти, когато тези наименования са от
ключово значение, за да им се позволи да търсят тази
информация в базата данни SCIP (например марка и модел).

Посочете типа друго
наименование.

Въведете другото
наименование на вашето
изделие или сложен
предмет.

За да приключите
процеса, кликнете
върху бутона
„Close“.

4

Забележка: За повече информация относно изискванията за информация направете справка в документа Requirements for SCIP Notifications (Изисквания за нотификации в SCIP).
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Подготвяне на данни: идентификатори (II)
5

Кликнете върху „+ New
item“, за да въведете
други идентификатори на
изделието (цифрови или
буквено-цифрови).

7

Посочете другия тип
идентификатор на
изделието.

Кликнете върху този
бутон, за да изтриете
въведената информация.

6
Кликнете върху
този ред, за да
въведете други
идентификатори
на изделието

Трябва да бъдат предоставени
допълнителни идентификатори (други
идентификатори за изделието) за
изделия или сложни предмети, които ще
се доставят на клиенти, когато тези
идентификатори са достъпни за тях, за
да им се позволи да търсят тази
информация в базата данни SCIP.

8

Въведете другия
идентификатор за
вашето изделие или
сложен предмет.

9

За да приключите
процеса, кликнете
върху бутона
„Close“.
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Подготвяне на данни: Идентификатори
(III) Масово импортиране

Кликнете върху
‘Download CSV
Template’
(„Изтегляне на
образец CSV“)

1
Кликнете върху
‘Import file’
(„Импортиране на
файл“)

3

Попълнете изтегления
образец в Excel с вашите
данни (като използвате
кодовете от списъка в
приложението във формат
SCIP)

Проверете дали
списъкът съдържа
правилните
стойности.

4

2

Бележка: Използвайте образеца на конкретното поле, когато използвате тази функция.

39

Подготвяне на данни: категоризиране
1

Изберете „Article category“ (категория изделия) от Комбинираната
номенклатура (КН) или базата данни ТАРИК.
Чрез тази категория се определя изделието или сложният предмет в зависимост
от неговата функция или употреба (от хармонизиран списък). Това е от
ключово значение за определяне на засегнатите потоци от отпадъци.

2
В полето „Production in European Union“ може да
посочите дали изделието е произведено или сглобено
в ЕС.

Забележка: За повече информация относно категорията на изделието направете справка в документа „Изисквания за нотификации в SCIP“.

40

Категория на изделието
Изберете „Article category“ чрез кликване
върху бутона „Please search and select...“
(търсене и избиране) или чрез въвеждане на
текст в полето „Select by typing article text“
(избор чрез въвеждане на текст за изделието)
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Подготвяне на данни: характеристики и изображения
1

Кликнете върху „+ New
item“, за да въведете
изображение.

2

Въведете характеристика/и, за
да се подпомогне
идентифицирането или
разграничаването на
съответното изделие или
сложен предмет.

3
Въведете
стойност и
изберете
приложимата
единица.
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Подготвяне на данни: инструкция(и) за
безопасна употреба

Осигурете достатъчно информация, позволяваща безопасна
употреба на изделието. Можете или да маркирате карето,
ако определянето на веществото от списъка на кандидатите
е достатъчно, за да се позволи безопасна употреба на
изделието, или при необходимост да посочите инструкции
за безопасна употреба.
В минималния случай трябва да е маркирано карето*.

1

Кликнете върху „+ New item“,
за да предоставите инструкции
за безопасна употреба.

2

4

Изберете файл
(документ).

3
Кликнете върху „+ New
item“, за да качите файл с
инструкции за
разглобяване.

5
Изберете езика на
документа.
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Подготвяне на данни: изделието и елементите, пораждащи
безпокойство (I)
При създаването на набор от данни за самостоятелно изделие трябва да посочите информацията относно веществото от списъка на
кандидатите в раздела „Concern elements“.
По подразбиране наборът от данни за дадено самостоятелно изделие не показва раздела „Complex object component(s)“ (компоненти на
сложни предмети).
Кликнете върху„+ New item“, за да посочите набора от елементи, пораждащи безпокойство,

1

за всяко вещество от списъка на кандидатите, което се съдържа в изделието, и поспециално границата на концентрацията на веществото в изделието и материала, в който се
съдържа веществото (това е материалът, от който е направено изделието, или материалът,
включен в изделието поради използването на смес, която съдържа въпросното вещество от
списъка на кандидатите). Елементите, пораждащи безпокойство, се съобщават само за
изделие (самостоятелно изделие или в сложен предмет).

2
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Подготвяне на данни: изделието и елементите, пораждащи
безпокойство (II)

3

Кликнете върху „Please select“, за да
посочите границата на
концентрацията на съдържащото се в
изделието вещество от списъка на
кандидатите.

4

Трябва да бъде избрана
граница на
концентрацията от
наличния списък.
Трябва да бъде
посочена точна граница
на концентрацията,
когато лицето,
предоставящо
информацията,
разполага с такива
данни. Трябва да бъде
посочена най-малкото
границата, при която се
прилага задължението.

Трябва да бъде посочена или категория
на материала, или категория на сместа.
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Подготвяне на данни: изделието и елементите, пораждащи
безпокойство (III)

5

Изберете „Material category“ (категория
материал) чрез кликване върху бутона
„Please search and select...“ или чрез
въвеждане на текст в полето по-долу.
Това е от ключово значение за
определяне на засегнатите потоци от
отпадъци, основани на материали.

6
Изберете допълнителна категория
на материала, за да опишете подобре материала, от който е
направено изделието.
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Подготвяне на данни: изделието и елементите, пораждащи
безпокойство (IV)
Изберете категорията на сместа от Европейската система за категоризация на продуктите (EuPCS), която описва сместа с включеното вещество от
списъка на кандидатите на следващ етап на преработка на изделието (например покритие, лепило, припой).
Уебстраница на EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/bg/eu-product-categorisation-system

7

Изберете „Mixture category“
(категория смес) чрез кликване
върху бутона „Please search and
select...“ или чрез въвеждане на
текст в полето по-долу.
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Подготвяне на данни: изделието и елементите, пораждащи
безпокойство (V)

Това поле е от значение, ако трябва да актуализирате
вашата нотификация с известието, че изделие, за
което вече е подадена нотификация, преди е
съдържало вещество от списъка на кандидатите, но
вече не го съдържа. Това би могло да се случи поради
различни причини, например поради замяна на
веществото с по-безопасна алтернатива.
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Подготвяне на данни: компонент(и) на сложен предмет (I)
Ако съобщавате за сложен предмет, трябва да свържете компонентите (било то изделие, съдържащо вещество от списъка на кандидатите,
или сложен предмет (който включва компонент с вещество от списъка на кандидатите).

Единица от най-високо ниво
Велосипед

Ръкохватки
Велосипед
ни колела

Компоненти
Гуми

Забележка: За повече информация относно определението на „изделие“ и понятието „сложен предмет“ направете справка в „Ръководството за изискванията
за вещества в изделия“
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Подготвяне на данни: компонент(и) на сложен предмет (II)
1

2

Кликнете върху „+
Select“, за да въведете
компонент.

Кликнете върху „+ New item“, за да
въведете компонент.

3

Изберете съществуващо
изделие от списъка или
създайте ново изделие.
Можете да
потърсите
съществуващо
изделие, като
използвате
обикновеното
или
разширеното
търсене.

4

Въведете броя на единиците на компонента в сложния
предмет. Можете да включите единична стойност, като я
въведете в лявото поле за стойност. Можете да включите и
диапазон от единици. Изберете „>=“ в левия списък и
въведете най-ниската стойност в лявото поле за стойност.
След това изберете „<=“ в десния списък и въведете найвисоката стойност в дясното поле за стойност. Използвайте
цели числа.

След като изберете или създадете компонент на сложен предмет, разделът „Concern elements“ повече не се появява за
въпросния сложен предмет. По подразбиране наборът от данни за сложен предмет не показва раздела „Concern elements“.
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Подготвяне на данни: компонент(и) на сложен предмет (III)
1
Кликнете върху „+ Create“,
за да създадете компонент
на сложен предмет.

2
Въведете данните за
компонента на сложния
предмет.

След като свържете компонента на
сложния предмет и кликнете върху
„Save“, свързаният компонент ще бъде
показан в дървовидната структура
вляво.

Кликнете върху този
бутон, за да изтриете
въведената информация.

3

Забележка: За повече информация относно определението на „изделие“ и понятието „сложен предмет“ направете справка в Guidance on Requirements for Substance in Articles (Ръководството за изискванията за вещества в изделия).
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„Referencing“ (позоваване) в досие в SCIP
Преглед на „Referencing“ (позоваване)
ECHA е разработила функция, която позволява
позоваване на данни в SCIP, които вече са
представени на Агенцията. „Referencing“
(позоваване) може да се използва за
подготвяне на набора от данни IUCLID за
създаване на досие на сложен предмет в SCIP и
позволява въвеждането на информация относно
компонент на сложен предмет чрез посочване
на номер в SCIP, който препраща към вече
въведена в базата данни SCIP информация
(например от вашето дружество или от вашия
доставчик). Например доставчикът нагоре по
веригата може да предостави номер в SCIP като
елемент от информацията, която трябва да
бъде предоставена съгласно член 33, параграф
1 от REACH.
Целевите ползватели на тази опция могат да
бъдат асемблатори или производители на
сложни предмети.

Ръкохватки
Досие за нотификация в SCIP:
•
•
•

Идентификатори
Инструкция(и) за безопасна
употреба
Елементи, пораждащи
безпокойство

Ръкохватки

Дружество 1
(производител)

Ръкохватки
Номер 1 в SCIP

Ръкохватки
Номер 1 в SCIP +
информация съгласно член 33,
параграф 1 от REACH

(„Опростено“) досие за нотификация в SCIP:
•
•
•

Идентификатори
Инструкция(и) за безопасна употреба
Компонент(и) на сложен предмет

Велосипед А
Ръкохватки (номер 1 в SCIP)
Дружество 2
(асемблатор)

Велосипедно колело X (идентификатори +

категоризация + характеристики +
информация за безопасна употреба + компонент на сложен
предмет)

Забележка: За повече информация относно „Referencing“ (позоваване) направете справка в Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.

Велосипед А
Номер 2 в SCIP
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Компонент(и) на сложен предмет и „Referencing“ (позоваване)
Следните стъпки показват как се създава компонент на сложен предмет чрез позоваване на информация, която вече е предоставена на ECHA.

1
Кликнете върху „+ Create“,
за да създадете позоваване
на компонент на сложен
предмет

3

След като свържете позоваването на
компонента на сложния предмет и
кликнете върху „Save“, свързаният
компонент ще бъде показан в
дървовидната структура вляво със
стрелка.

2

Необходимите данни за позоваване на
компонент на сложен предмет са:
- „Article name“ (наименование, което е
съдържателно за дружеството, подготвящо
данните)
- „Primary article identifier type“: „SCIP
Number“ (номер в SCIP)
- „Primary article identifier value“: номерът в
SCIP, предоставен от доставчика на
изделието, на което се прави позоваване,
или на изделието, на което искате да се
позовете (например номерът в SCIP на едно
от изделията, за които сте подали
нотификация).

Забележка: Посоченият от вас идентификатор на компонента, който ще е достъпен
на уебсайта на ECHA (базата данни SCIP) е наименованието, както е посочено в
първоначалната нотификация в SCIP, на която се позовавате (т.е. това не е
използваното от вас наименование на изделието, за което съобщавате). Например,
ако в нотификацията на вашия доставчик изделието, на което се прави позоваване,
е посочено с наименованието „Ръкохватки“, докато вие го обозначавате като „H
Grip_3_V2“ във вашия набор от данни, в портала за разпространение ще се показва
наименованието „Ръкохватки“, а не „H Grip_3_V2“.

Забележка: За повече информация относно „Referencing“ (позоваване) направете справка в Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.
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Експортиране на набори от данни и други функции
Кликнете върху
иконката с три
точки, за да
отворите другите
функции

Можете да експортирате
набора от данни на местно
равнище, като изберете
„Export to i6z“. Обозначете
набора от данни със
съдържателно наименование
с цел да се улесни
управлението на наборите
от данни.

От тук можете да
създадете доклад за
предварителен
преглед на набора
от данни с
включване или
изключване на
чувствителна
информация.

От тук можете
да прегледате
свързани
досиета.
Кликнете върху
„Validate“, за да
валидирате набора
от данни.

Кликнете върху
„Create dossier“, за
да създадете
досие.
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Валидиране на информацията
В тази глава се описва функцията за подпомагане на
валидирането.

Функция за подпомагане на валидирането
Функцията за подпомагане на валидирането извършва проверки в съответствие с набор от предварително определени правила, за да се установи
дали информацията е въведена правилно.
За да може да използва функцията за подпомагане на валидирането, потребителят трябва да избере работен контекст.
В зависимост от въведените правила се определя дали създаденото досие преминава успешно проверката, преминава с предупреждения или не
преминава проверката.
След валидирането се получава доклад, в който са посочени правилата (ако има такива), за които проверката не е премината успешно или е
получено предупреждение. За списък на правилата за валидиране направете справка с документа „Validation rules for SCIP notifications“.
Изберете приложимия
„Working context“
(работен контекст): „SCIP
Notification“
(нотификация в SCIP)

1

2

Кликнете върху
„Validate“

Системата позволява
включване на името на
досието, което може да
създадете след стартиране на
функцията за подпомагане на
валидирането (името може да
се попълни или актуализира
на по-късен етап).

3
Кликнете върху
„Validate“

4
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Докладът за валидиране на набор от данни
Когато проверката за дадено правило не е премината неуспешно или е получено предупреждение, това ще бъде отбелязано
в доклада за валидиране като „неуспех“ или „предупреждение“.

3

Кликнете върху „Revalidate“ (повторно
валидиране).

Можете да
експортирате
доклада от
функцията за
подпомагане на
валидирането
под формата на
файл в Excel,
като кликнете
върху „Export to
Excel“.

1

Когато е налична връзка,
кликнете върху нея, за да
отидете в раздела, в който е
необходим допълнителен
преглед или въвеждане на
допълнителна информация.

2

Нанесете промени, където е
нужно, след което кликнете
върху „Save“ и след това
върху „Re-validate“.
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Докладът за валидиране на набор от данни
Ако всички проверки на правилата са преминати успешно, докладът за валидиране ще съдържа
допълнителна забележка, в която се посочва, че при подаване се извършват допълнителни проверки в
системата.

За да се върнете
обратно към
изделието, кликнете
върху „X“.
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Създаване на досие
В тази глава се описват функциите за създаване на досие

Създаване на досие
1

Изберете приложимия
„Working context“: „SCIP
Notification“ (нотификация в
SCIP)

2

Кликнете върху
„Create dossier“

Кликнете върху
„Proceed to
submission“, за да
отворите портала
за подаване.

3

Въведете
наименованието
на досието

4

Кликнете върху
„Create dossier“

Кликнете върху
„Open dossier“, за
да прегледате
досието
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Преглед на досие

Информация
относно типа
подаване на
досие.
Версия на формата
на SCIP.

Тема на досието,
отговаряща на
наименованието
на изделието, за
което се отнася
наборът от данни.
Забележки във
връзка с
досието,
отбелязани от
потребителя при
създаването на
досието.
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Експортиране на досиета и други функции
Кликнете върху
„View dossiers“, за
да отворите други
версии на досието.

Можете да експортирате
досието на местно
равнище, като изберете
„Export to i6z“. Обозначете
досието със съдържателно
наименование с цел да се
улесни управлението на
досиетата.
От тук можете да създадете
доклад за предварителен
преглед на досието с
включване или изключване на
чувствителна информация.

Кликнете върху „Go
to source“, за да
отворите набора от
данни, свързан с
досието.

Кликнете върху
иконката с три
точки, за да
отворите другите
функции

Кликнете върху
„Validate“, за да
валидирате
досието.

Кликнете върху
„Proceed to submission“,
за да отворите портала
за подаване.

От тук могат
да се сравнят
две досиета.
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Подаване на нотификация в SCIP
В тази глава се описва как да се подаде нотификация в SCIP

ECHA Submission Portal
ECHA Submission Portal е онлайн инструмент за подаване на информация в съответствие с хармонизирания формат.

След като успешно влезете в системата, се отваря целевата страница на ECHA Submission Portal.

Навигационно
меню на портала

Достъп до ECHA Submission portal се осъществява чрез достъп до ECHA Cloud Service
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Преглед на процеса по подаване на нотификация в SCIP
(портал за подаване)
1

Качване и
подаване
на досие

2

1

Автоматично
валидиране на
подадената
нотификация

3
Доклад за подаване

Подаване на
опростена
нотификация в
SCIP

Забележка: За повече информация относно „Simplified SCIP notification“ (опростена нотификация в SCIP) направете справка в
Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.
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Страница за търсене в ECHA Submission Portal
Иконката с
въпросителен знак води
до външни източници
на информация, като
например обучения.

Иконката с камбанка
осигурява известия
(например когато е
налична нова версия).
Иконката на потребителя показва името
и юридическото лице на потребителя, а
при кликване се отваря нов прозорец за
прехвърляне към началната страница
на ECHA Cloud, управлението на
акаунти и функцията за излизане от
системата.

От тук можете да
експортирате като файл
в Excel списъка с
подадени нотификации,
включени в търсенето

Списъкът с подадени
нотификации остава празен
до подаването на
нотификация.
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Страница за търсене в ECHA Submission Portal
Тук се показват всички нотификации, подадени от юридическото лице.

Символ за
първоначално
подаване

Име на досие и
наименование на
изделие.
Номер в SCIP*

Тип и стойност на
основния
идентификатор на
изделието.

Символ за
актуализиране на
подадената
нотификация
Кликнете върху
номера на
подаване, за да
прегледате доклада
за подаване.

Дата на подаване
Всяко подаване, посочено в списъка, е обозначено със статус:
„
„
„

“ означава успешно подаване.
“ означава неуспешно подаване.
“ означава успешно подаване, но с предупреждения.

В някои случаи системата може да обработва подаването и
статусът все още да не е определен, което се обозначава със
символ на кръгче за изчакване.

*Номерът в SCIP се издава от системата за първоначалната нотификация
на изделие в SCIP. Този номер се споделя от всички свързани подавания
на нотификации за едно и също изделие (едно и също юридическо лице,
един и същ тип и стойност на основния идентификатор на изделието).
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Критерии за търсене
Можете да търсите по тип на
досието

1

2

3
Можете да търсите по дата на
подаване, статус на подаване и/или
вид на нотификацията.

Ако посочите
номер в SCIP,
системата ще
покаже
подадените от
вас нотификации
с този номер в
SCIP или
опростена
нотификация,
подадена под
този номер в SCIP
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ECHA submission portal
Качване и подаване
От тази страница можете да качвате и подавате нотификация в SCIP.

2

След като изберете правилния
файл за качване, той ще се
покаже тук. Ако това не е
правилният файл, просто
кликнете върху „Remove“ и
качете друг файл.

1

За да подадете досие в SCIP,
трябва първо да го качите
тук, като изберете съответния
файл с бутона „Browse“ или
чрез функцията „Drag &
Drop“.

3
Когато всичко е готово,
кликнете върху „Submit“,
за да подадете досието!

4

След подаването се
определя номер на
подаване. Кликнете
върху номера на
подаване, за да
отворите доклада за
подаване.
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Validation succeeded — подаването е преминало успешно проверките за валидиране и досието е
изпратено в базата данни SCIP.

Доклад за подаване (I)
Системата автоматично
обозначава всяко
осъществено подаване с
номер на подаване.
Номерът в SCIP се
издава от системата за
първоначалната
нотификация на изделие
в SCIP. Този номер се
споделя от всички
свързани подавания на
нотификации за едно и
също изделие (едно и
също юридическо лице,
един и същ тип и стойност
на основния
идентификатор на
изделието).

Validation succeeded ! — подаването е преминало проверките за валидиране, но с
предупреждения. Лицето, предоставящо информацията, получава доклад от валидирането, в който
се посочват потенциалните слабости.
Validation failed X — досието не е преминало успешно проверките за валидиране и не е
изпратено в базата данни SCIP. Лицето, предоставящо информацията, получава доклад от
валидирането, в който се посочват слабостите, и трябва отново да подаде досието.

Потребителско име
Име на ЮЛ
UUID на ЮЛ

Информация
относно
потребителя
и
юридическото лице (име и
UUID),
подаващ/о
нотификацията в SCIP
Стъпките
в
процеса
на
подаване с отбелязани дата
и час.

Тук се посочват всички
подадени нотификации,
свързани с този номер в SCIP
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Потребителско име
Име на ЮЛ
UUID на ЮЛ

Доклад за подаване (II):
информация за подаването

Номерът в SCIP се издава от системата за първоначалната нотификация
на изделие в SCIP. Този номер се споделя от всички свързани подавания
на нотификации за едно и също изделие (едно и също юридическо лице,
един и същ тип и стойност на основния идентификатор на изделието).
Наименование на изделието, за което е
подадена нотификация в SCIP.
Тип и стойност на основния идентификатор на изделието, за което е
подадена нотификация в SCIP.
Име на досието, за което е подадена нотификация в SCIP.
Универсален уникален идентификатор (UUID) на досието, за което е
подадена нотификация в SCIP.
Име на файла на подаденото досие.
Вид на нотификацията: първоначална или актуализация
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Опростена нотификация в SCIP (SSN)
SSN е инструмент, разработен от ECHA с цел по-лесно изпълнение на задължението за подаване на нотификация в SCIP, без да се изготвя
досие IUCLID. Например от дистрибутори (които не са вносители) в рамките на една и съща верига на доставки или дружества, които
принадлежат към една и съща корпоративна група (Q&A 1777).
Инструментът е приложим само ако полученото и доставеното изделие/сложен предмет са идентични.
Получателят на изделието може да се позове на информацията, която вече е подадена на ECHA (например от доставчика нагоре по
веригата), като посочи предоставения номер в SCIP в ECHA Submission Portal.
Чрез подаване на SSN получателят на изделието свързва съдържанието на нотификацията в SCIP с нотификацията, на която се
позовава, и с нейните актуализации (например нотификацията на доставчика нагоре по веригата).

Забележка: За повече информация относно „Referencing“ (позоваване) направете справка в Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.
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Как работи опростената нотификация в SCIP?
Необходимите последователни стъпки са посочени и обяснени посредством хипотетичен пример (велосипед).
Велосипед А

1
Велосипед А
ЮЛ 1
Производител
— вносител

Нотификация 1 в
SCIP

Велосипед А

2

Номер 1 в SCIP

ЮЛ 2 + номер 1 в SCIP SSN
за велосипед A

4

Велосипед А
НОВ номер 2
в SCIP

3
Велосипед А
Номер 1 в SCIP +
информация
съгласно член 33,
параграф 1 от
REACH

Велосипед А

5

ЮЛ 3 +
номер 1 в
SCIP
SSN за
велосипед A

4

Велосипед А
НОВ номер 3
в SCIP

5

ЮЛ 2
Дистрибутор
Велосипед А
Велосипед А
ЮЛ 3
Дистрибутор

Номер 3 в SCIP
+
информация
съгласно член 33,
параграф 1 от
REACH
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Стъпки 1 и 2

Участник във веригата на доставки (например
производител, вносител или асемблатор) на изделие
или сложен предмет подава на ECHA досие за
нотификация в SCIP

Велосипед А

1
Велосипед А
ЮЛ 1
Производител —
вносител

Нотификация 1 в
SCIP

Велосипед А
Номер 1 в SCIP

2

При успешно подаване
предоставящото
информацията лице
получава от ECHA номер
в SCIP за
самостоятелното изделие
или за сложния предмет.

Потребителско име
Име на ЮЛ
UUID на ЮЛ

Доклад за подаване
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Стъпка 3: споделяне на номер в SCIP
Доставчикът на самостоятелно изделие или на сложен предмет (например производител, вносител или асемблатор) предоставя на
клиентите номера в SCIP, съдържащ се в доклада за нотификация в SCIP, като част от или заедно с информацията, предоставена надолу по
веригата на доставки съгласно член 33, параграф 1 от REACH.
Ако доставчикът на самостоятелни изделия или сложни предмети е подал множество нотификации в SCIP за своите изделия или
сложни предмети, той може да експортира съответната информация за една или няколко нотификации в SCIP под формата на файл
в Excel, който може да се сподели със следващия/те участник/ци (клиент/и).
Функцията „Export to Excel“
позволява експортиране на
номерата в SCIP на множество
подадени нотификации, както
и на друга информация за
подаването.

Велосипед А
ЮЛ 1
Производител
— вносител

3
Велосипед А
Номер 1 в SCIP
+
информация
съгласно член 33,
параграф 1 от
REACH

ЮЛ 2
Дистрибутор

Номер в SCIP

ЮЛ 3
Дистрибутор

Име на досие и
наименование на изделие

Тип и стойност на основния
идентификатор на изделието
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Стъпка 4: опростена нотификация в SCIP
Юридическото лице може да подаде опростена нотификация в SCIP (SSN) за индивидуален номер в SCIP или да подаде повече
от една SSN в рамките на една стъпка (множествена нотификация) чрез предоставяне на файл в Excel, който включва
списъка на номерата в SCIP, за които подава нотификация.

4
ЮЛ 2 + номер
1 в SCIP SSN
за
велосипед A
Велосипед А
НОВ номер 3
в SCIP

Велосипед А
ЮЛ 3
Дистрибутор
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Опростена нотификация в SCIP:
индивидуален номер в SCIP

Име и UUID на
юридическото лице,
подаващо SSN
Посочете номера в SCIP на изделието или
сложния предмет, за който се подава
нотификация, и кликнете върху „Submit“.

След подаването се
определя номер на
подаване. Кликнете
върху номера на
подаване, за да
отворите доклада за
подаване.

Номер в SCIP,
използван за
подаване на SSN
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Опростена множествена нотификация в SCIP
Качете файл в Excel, чиято първа колона
съдържа списък на номерата в SCIP на
изделията и сложните предмети, за които
се подава нотификация. Качете файла,
като го изберете с бутона „Browse“ или
като използвате функцията „Drag & Drop“.

Системата ще покаже качените
записи от файла в Excel. Ако
списъкът включва правилните
стойности, кликнете върху
„Submit“.

Име и UUID на
юридическото лице,
подаващо SSN

След подаването се
определя номер на
подаване. Кликнете
върху номера на
подаване, за да
отворите доклада за
подаване.

Системата ще
покаже
използваните
записи за подаване
на SSN
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Стъпка 5: доклад за подаване, нов номер в SCIP
Ако подаването е обозначено като
„Succeeded“ (успешно), процесът
по подаване на нотификация в
SCIP е финализиран.

Информация относно
потребителя
и
юридическото лице
(име
и
UUID),
подаващ/о
нотификацията
в
SCIP

Потребителско име
Име на ЮЛ
UUID на ЮЛ

ЮЛ 2 + номер
1 в SCIP SSN
за
велосипед A

5

Велосипед А
НОВ номер 3
в SCIP

НОВ номер в SCIP,
който се споделя със
следващия участник във
веригата на доставки.
Номер в SCIP, получен
от доставчика нагоре по
веригата, който се
използва за подаване на
SSN.

Наименование, тип и
стойност на първичния
идентификатор на изделието
от нотификацията в SCIP, на
която се прави позоваване (от
базата данни SCIP)

Велосипед А
ЮЛ 3
Дистрибутор
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Опростена нотификация в SCIP
за едно или повече юридически лица
Функцията за външен потребител позволява на трета страна да подава данни от името на лицето,
носещо отговорност.
В рамките на един процес външният потребител може да подаде една или множество опростени
нотификации в SCIP (SSN) за едно или повече юридически лица.
Тази функция може да се използва например когато дружества, принадлежащи към една и съща
корпоративна група, предлагат едно и също изделие на пазара, като използват SSN (вж. Q&A 1777).

Как се използва?
1. Определете правата на външния потребител за съответните
юридически лица
2. Направете списък на номерата в SCIP, необходими за подаване на
SSN
3. Влезте в ECHA Submission Portal
4. Изберете опцията „Submit a simplified SCIP Notification“

Допълнителна информация относно функцията за външен потребител е достъпна в Q&A 1665, Q&A 960 и ECHA Accounts manual.
80

Индивидуален номер на SSN в SCIP (I)
1

Определете
правата на
външния
потребител за
съответните
юридически
лица

2

Индивидуален номер на SSN в
SCIP: Посочете номера в SCIP на
изделието или сложния предмет, за
който се подава нотификация, и
кликнете върху „Continue“
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Индивидуален номер на SSN в SCIP (II)

3
Име на ЮЛ А
Име на ЮЛ Б

Изберете едно или
повече юридически
лица от вашия списък
и кликнете върху
„Submit“

Име на ЮЛ А
Име на ЮЛ Б
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Индивидуален номер на SSN в SCIP (III)

Номер в SCIP,
използван за
подаване на SSN

Име на
ЮЛ
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1

Опростена множествена
нотификация в SCIP (I)
Определете
правата на
външния
потребител за
съответните
юридически
лица

2

Качете файл в Excel,
чиято първа колона
съдържа списък на
номерата в SCIP на
изделията и
сложните предмети,
за които се подава
нотификация.

Разгледайте слайда „Стъпка 3: споделяне на номер в SCIP“ (слайд 74), за да видите как нотифициращият може да използва файл в Excel, за да
сподели номерата в SCIP на самостоятелните изделия или сложните предмети, за които е подал нотификация.
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Опростена множествена нотификация в SCIP (II)

3 Системата ще покаже

качените записи от
файла в Excel.
Проверете дали
списъкът съдържа
правилните стойности.

Изберете едно или
повече юридически
лица от вашия
списък и кликнете
върху „Submit“
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4

Опростена множествена нотификация в SCIP (III)

Име на ЮЛ Б
Име на ЮЛ Б
Име на ЮЛ Б
Име на ЮЛ Б
Име на ЮЛ Б
Име на ЮЛ А
Име на ЮЛ А
Име на ЮЛ А
Име на ЮЛ А
Име на ЮЛ А

Можете да кликнете
върху всеки номер на
подаване, за да
отворите съответния
доклад за подаване.

Номера в SCIP,
използвани за
подаване на SSN.
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Доклад за подаване

Потребителско име
Име на ЮЛ А
Име и UUID на ЮЛ

НОВ номер в SCIP на
новата SSN
Номер в SCIP, получен
от доставчика нагоре по
веригата, който се
използва за подаване на
SSN.
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Актуализиране на информацията в базата
данни SCIP
Ако информацията в SCIP за дадено изделие трябва да се актуализира, можете да
редактирате информацията, съдържаща се в набора от данни за изделието и да създадете
ново досие. Основният идентификатор на изделието в досието трябва да остане напълно
непроменен.
Подаването на новото досие от същото юридическо лице със същия основен идентификатор
на изделието ще бъде третирано като актуализация на нотификацията в SCIP за
съответното изделие или сложен предмет.

Преглед на процеса по актуализиране на
нотификация в SCIP
2

1
Актуализиране
на набор от
данни

4

3
Процес на
валидиране

Ново досие
(актуализирана
информация за
изделие)

Подаване на ново
досие

Нов номер на
подаване
Непроменен
номер в SCIP

Досие

Важно:
За да се направи актуализация на нотификацията в SCIP, новото досие трябва да запазва напълно непроменен основния
идентификатор на изделието.
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Отказ от отговорност
Настоящият документ има за цел да помогне на потребителите при
изпълнение на задълженията им съгласно член 9, параграф 1, буква и) от
Рамковата директива за отпадъците (РДО). Въпреки това на
потребителите се напомня, че текстът на РДО е единственият автентичен
нормативен акт и информацията в настоящия документ не представлява
правен съвет. Единствено потребителят носи отговорност за използването
на информацията. Европейската агенция по химикали не поема никаква
отговорност по отношение на използването на информацията, съдържаща
се в настоящия документ.
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