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Sådan udarbejder og indsender du en SCIP-anmeldelse
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Version

Ændringer

Dato

1.0

Oprindelig version

17. februar 2020

1.1

Typografisk fejl

20. februar 2020

2.0

Nye funktioner i IUCLID (avanceret søgning, udvælgelse af
ny artikelkategori og blandingskategori, oprettelse af
komponenter i komplekse genstande efter henvisninger) til
udarbejdelse af dossieret.
Nye funktioner i indsendelsesrapporten.

13. juli 2020

2.1

Nye funktioner, så der kan henvises til SCIP-data, der
allerede er indsendt til ECHA.

24. august 2020

3.0

Nye funktioner i IUCLID (avanceret søgning i
referencestoffer, indgående referencer, eksport og sletning
i bulk).
SCIP-database åben for indsendelse af anmeldelser med
henblik på overholdelse af retlige forpligtelser. Ændringer
til indsendelsesrapporten.

28. oktober 2020

4.0

Nye funktioner i IUCLID (avanceret søgning, avanceret
import, gå videre til indsendelse efter oprettelse af et
dossier)
Ny funktion til indsendelse af en forenklet SCIP-anmeldelse
(til en eller flere juridiske enheder)
Ændringer til indsendelsesrapport til harmonisering af alle
rapporter (ingen oplysninger om problematiske elementer
inkluderet)

28. maj 2021

5.0

Ny brugerrolle
Ny funktion i IUCLID (masseimport af identifikatorer)

31. maj 2022
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Indledning

SCIP er databasen for Substances of Concern In articles as such or in complex
objects (Products), der blev oprettet i henhold til affaldsrammedirektivet.
SCIP-databasen sikrer, at oplysninger om særligt problematiske stoffer (SVHC)
på kandidatlisten er tilgængelige i produkternes og materialernes komplette
livscyklus, også på affaldsstadiet.

https://echa.europa.eu/scip
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SCIP-database: Informationsflow
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SCIP-database: Værktøjer
For at få adgang til ECHA's IT-værktøjer, dvs. ECHA Cloud Services og ECHA Submission Portal (ECHA's
indsendelsesportal), skal der først oprettes en ECHA-konto.

Tilmeld &
Verificer

Udarbejdelse af dossierer
SCIP-anmeldelser indsendes til ECHA ved hjælp af IUCLID-dossierer (i6z-filer). IUCLID står for "International
Uniform Chemical Information Database", som er den internationale database for ensrettet information om
kemikalier, der vedligeholdes af ECHA og OECD, og som omfatter en brugergrænseflade til udarbejdelse og
oprettelse af SCIP-anmeldelser.

Indsendelse af dossierer
ECHA Submission Portal (ECHA Cloud Services) er et online værktøj til
anmeldelsesdossierer i overensstemmelse med det harmoniserede IUCLID-format.

indsendelse

af

SCIP-

Udarbejdelse af dossierer & Indsendelse
System-to-Systemtjeneste

Virksomheder kan oprette SCIP-anmeldelsesdossierer i det harmoniserede format i deres egne systemer og
indsende deres anmeldelser til ECHA Submission Portal via en automatisk S2S-overførsel.
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Adgang
I dette kapitel beskrives processen med at få adgang til ECHA Cloud
Services, hvordan man opretter en ECHA-konto, og hvordan man
tilknytter oplysninger om den juridiske enhed med henblik på at bruge
værktøjerne til udarbejdelse og indsendelse af SCIP-anmeldelser.

Adgang til ECHA Cloud Services
Du kan gå ind på ECHA Cloud Services
fra SCIP-websiden:
https://echa.europa.eu/scip

Du kan gå ind på ECHA Cloud
Services fra ECHA's generelle
webside: https://echa.europa.eu
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Velkomstside

Hvis du har en ECHAkonto, skal du klikke på
"Login" (log ind).

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

Hvis du ikke har en ECHA-konto,
skal du klikke på "Register"
(registrér). Der er flere oplysninger
om, hvordan du opretter en ECHAkonto, i ECHA Accounts manual.
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Definition af brugerrollerne
Brugerrollerne definerer brugernes adgangsniveau i ECHA's IT-applikationer. I SCIP-sammenhæng er
de nødvendige brugerroller følgende:
• LE Manager → (den juridiske enheds administrator) kan få vist og redigere den juridiske enheds
konto og tilføje, fjerne eller redigere brugerdata og kontakter.
• Submission Portal Manager (insendelsesportalens
anmeldelser via ECHA Submission Portal.

administrator)→

kan

indsende

SCIP-

• IUCLID Full Access (fuld IUCLID-adgang) → kan udarbejde SCIP-anmeldelser online i IUCLID
Cloud.
• "Reader" og "Read" Roles ("læser"- og "læse"-rollerne)→ : disse roller har kun "read only access"
(læseadgang).
• Submission Portal Manager Restricted (indsendelsesportaladministrator med begrænsede
rettigheder): en "LE manager" (administrator af juridiske enheder) kan begrænse brugernes
mulighed for at se visse oplysninger på ECHA's indsendelsesportal. Brugere med denne begrænsede
rolle kan kun se oplysningerne om de indsendelser, de selv har indsendt på portalen. BEMÆRK, at
når denne rolle tildeles i kombination med andre roller, vil rollen med den stærkeste rettighed have
forrang: Hvis en bruger f.eks. har rollen "Submission Portal Manager Restricted", men også
"Submission Portal Manager", begrænses synligheden ikke. Desuden vil en bruger med rollen
"Restricted", som har fuld adgang til IUCLID Cloud ("IUCLID full access"), have adgang til alle de
oplysninger, der er tilgængelige i IUCLID-cloud for den pågældende juridiske enhed.
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Log ind med en eksisterende konto

1

2

Indtast "username"
(brugernavn) og "password"
(adgangskode)

Klik på "Login with ECHA
account" (log ind med
ECHA-konto)

Der er flere oplysninger om ECHA-konti på siden ECHA accounts and EU login.
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Brug af ECHA-applikationer for første gang

Førstegangsbrugere skal acceptere "Terms &
Conditions" (vilkår og betingelser) for hver
applikation, før de kan fortsætte.
Klik på det respektive link for at læse alle
"Terms & Conditions".
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Udarbejdelse af et SCIP-anmeldelsesdossier
I dette kapitel beskrives de forskellige måder at udarbejde en SCIPanmeldelse på, og det forklares, hvordan man starter udarbejdelsen
af et SCIP-anmeldelsesdossier i IUCLID.

Måder at udarbejde en SCIPanmeldelse på

Der er tre måder, du kan udarbejde din SCIP-anmeldelse på:
1. Online i IUCLID Cloud

ECHA Cloud services giver webadgang til et IUCLID Cloud-eksempel på
udarbejdelse af SCIP-anmeldelser.

2. I IUCLID 6 (Server & Desktop)

Desktop

Server

Cloud

SCIP-anmeldelsen kan også udarbejdes "offline" i din virksomheds egen ITinfrastruktur. Du kan downloade IUCLID og få adgang til flere oplysninger
på IUCLID 6 Website.

3. Til indsendelse via System-to-System (S2S)
Virksomheder kan oprette SCIP-anmeldelsesdossierer i det harmoniserede
format og indsende dem til ECHA Submission Portal ved hjælp af S2S.
System-toSystem-tjeneste
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Adgang til IUCLID Cloud
Oprettelse af dossier online
Når du har logget dig ind i systemet, åbner siden ECHA Cloud
Services.
Med tjenesten IUCLID Cloud kan du udarbejde et SCIPanmeldelsesdossier online, mens tjenesten IUCLID Cloud Trial
kun er til undervisningsbrug for at lære værktøjet bedre at
kende.
Bemærk, at kun "LE Managers (administratorer af juridiske
enheder) har ret til at abonnere på en tjeneste. Andre brugere
kan ikke se denne funktion.
For at få adgang til tjenesten skal du først abonnere.
Fra ECHA Cloud services er der også adgang til ECHA
Submission portal, som er det værktøj, der er udviklet til
indsendelse af SCIP-anmeldelser (mere information i kapitlet
"Indsend en SCIP-anmeldelse")
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Download IUCLID 6 — oprettelse af et dossier

"offline"

Du kan downloade IUCLID til den lokale
virksomheds egen IT-infrastruktur fra IUCLID's
webside: https://iuclid6.echa.europa.eu
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IUCLID Dashboard til oprettelse af dossier
Siden IUCLID Dashboard vises, når du har åbnet IUCLID.

Brugerikonet viser
navnet på brugeren og
den juridiske enheds
virksomhedsnavn.

Der er altid et link til
hovedmenuen via
ikonet med de tre
bjælker til venstre
for overskriften.
Dette område bruges til
indtastning af data og
navigation mellem de
forskellige IUCLID-enheder:
"Substances" (stoffer) og
"Mixtures" (blandinger) er
relateret til anden juridisk
kontekst (f.eks. REACH og
PCN).
Klik på "Articles" (artikler) for
at få adgang til datasæt og
dossierer, som vedrører SCIPanmeldelser.

I importområdet er det muligt
at uploade IUCLID-filer med
browse-funktionen eller ved at
trække og slippe dem.

Avanceret import gør det muligt at
udelukke individuelle enheder og
dokumenter fra import. Der er flere
oplysninger på Functionalities of
IUCLID in the web interface.
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Brugerbjælken på dashboard
(Kun ECHA Cloud Services

)

Dialog-ikonet fører til eksterne informationskilder om
brugen af ECHA Cloud services, f.eks. vejledninger.

Kvote-ikonet viser
brugerens tilgængelige
lagringskvote.

Klokke-ikonet advarer (f.eks.
når der er kommet nye
versioner).

Bruger-ikonet viser navnet på brugeren
og den juridiske enheds
virksomhedsnavn. Når der klikkes på
ikonet, åbnes et nyt vindue, hvor man
bliver omdirigeret til ECHA Cloud
dashboard, til siden Submission Portal,
kontoadministration og logoutfunktionen.
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Oversigt over udarbejdelse af dossierer
(IUCLID)
1

Dataset (datasæt)
(udarbejdelse af
data)

2

3
Valideringsproces

Dossier
(oprettelse af
dossier)

Indstillinger
IMPORT
af
datasæt for
referencestof på
kandidatlisten

Et dossier er en enhed, hvortil der kun er læseadgang, og hvis integritet skal opretholdes. Det omfatter et
dokument-UUID (Universal unique identifier), der er dokumentets unikke identifikator
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IMPORT af et referencestof på kandidatlisten
Oplysningerne om stoffer på kandidatlisten er angivet i SCIP-anmeldelser ved hjælp af en IUCLID-enhed for referencestof. Et referencestof kan
oprettes i IUCLID, men vi anbefaler, at du som indsender af en SCIP-anmeldelse bruger ECHA's pakke med referencestoffer på kandidatlisten til dine
SCIP-anmeldelser og importerer det ind i dit eget IUCLID-materiale.

1
Download pakken med stoffer på
kandidatlisten, der er tilgængelig i
afsnittet "Tools" (værktøjer) på SCIPwebsiden.
https://echa.europa.eu/candidate-listpackage

2
IMPORTÉR filer herfra ved enten af
vælge den relevante fil ved hjælp af
funktionen "Browse" (gennemse) eller
træk og slip.
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Referencestof på kandidatlisten
De referencestoffer, der er med i dit IUCLID-materiale, kan kontrolleres ved at følge disse trin:

1
Klik på ikonet med
de tre bjælker til
venstre for
overskriften for at
åbne
hovedmenuen

2
Klik på "Reference substance"
(referencestof).

3

Dette er landingssiden for
referencestoffer
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Landingsside for referencestoffer
Side med referencestoffer, som indeholder en liste over alle oprettede eller importerede referencestoffer.

Her kan du oprette et nyt
referencestof. I SCIPsammenhæng anbefaler vi
imidlertid, at du bruger ECHA's
pakke med referencestoffer på
kandidatlisten.

Her kan du søge i de felter, der er vist på
listen: CAS- og EF-nummer, IUPAC-navn,
navn på referencestof.

Navn på referencestof som
angivet på kandidatlisten.

Dette er IUPAC-navnet
på stoffet.

CAS-nummer på stoffet, hvis
det foreligger.
EF- eller fortegnelsesnummer
på stoffet, hvis det foreligger.

Seneste dato for ændring
af referencestoffet.
Universal Unique Identifier
(universel unik identifikator,
UUID) på referencestoffet
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Dokumentets indgående reference
Hvis du har brug for at vide, hvilken "article-as-such" (artikel som sådan), der indeholder et
specifikt stof, kan du bruge funktionen "inbound reference" (indgående reference)

1

Vælg
referencesto
f

2

3

Klik på ikonet
"i".

Der vises et rullevindue med alle
de artikler som sådan, der
indeholder dette referencestof.
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Gå til landingssiden for artikler

Klik på "Articles" (artikler)
for at få adgang til
datasæt og dossierer,
som vedrører SCIPanmeldelser.

26

Landingsside for artikler (artikeldatasæt)
Dette er siden med artikler, der indeholder en liste over alle de artikeldatasæt (dossierer under udarbejdelse), som er oprettet.
Ved at klikke på "+ New
article" (+ ny artikel) kan
du oprette en ny artikel (et
nyt artikeldatasæt).

Der er altid
et link til
hovedmenu
en via
ikonet med
de tre
bjælker til
venstre for
overskrifte
n.

Her kan du indtaste en
søgeterm for hvert af de felter,
der vises.

Når den er fremhævet,
betyder det, at listen over
artikeldatasæt vises.
Når du klikker på "Dossiers",
skifter du til listen over
oprettede artikeldossierer.

Tilføj supplerende søgekriterier

Seneste dato for
ændring af
artikeldatasættet.

Funktionen eksportér og slet i bulk
Dette er navnet på den artikel eller komplekse genstand,
som du angav, da du oprettede et nyt artikeldatasæt.

Universal Unique
Identifier (UUID) for
datasæt

Dette er typen af "Primary Article Identifier" (den primære
artikelidentifikator) , som du valgte, da du oprettede et nyt
artikeldatasæt.

Ved at klikke på
spørgsmålstegnet
kan du downloade
IUCLID-manualen.

Dette er værdien for "Primary article Identifier" (den
primære artikelidentifikator), som du indsatte, da du
oprettede et nyt datasæt med artikler.

Klik på
dette
ikon for
at åbne
datasætt
et i et nyt
vindue

IUCLID-ikon til at identificere enhedstypen
for datasættet. I dette tilfælde datasættet
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"Article" (artikel).

DATASÆT: Avanceret søgning (I)
Du kan søge
på navn
Simpel søgning:
Indtast en søgeterm i
et af de felter, der
vises på listen over
artikeldatasæt: navn,
type eller værdi for
primær
artikelidentifikator.

Når du sætter kryds her,
vil der på resultatlisten
blive vist artikler, hvor der
er valgt indsendelsestype
for at validere eller oprette
et dossier

Indtast værdien
for den primære
artikelidentifikator

Når du vælger en
artikeltype, vises artikler
som sådan eller komplekse
genstande på
resultatlisterne

Avanceret søgning: Tilføj
supplerende søgekriterier

Du kan søge efter andre
navne og andre
artikelidentifikatorer
Når du vælger et kandidatlistestof,
vises artikler som sådan, der
indeholder det pågældende stof,
på resultatlisten

Der kan vælges en specifik dato
eller et datoområde.
Artikeldatasæt eller dossierer, der
hhv. er ændret eller oprettet på
den pågældende dato, vises på
resultatlisten
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DATASÆT: Avanceret søgning (II)

Logisk søgning: "AND"
Søgning efter datasæt, der
indeholder X og Y.
Når brugeren anvender mere end ét
filter fra forskellige sektioner, finder
systemet datasæt, der matcher alle
de valgte kriterier.
Logisk søgning: "OR"
Søgning efter datasæt, der
indeholder X eller Y.
Når brugeren vælger mere
end ét stof i sektionen
Concern Element, finder
systemet alle de datasæt,
der indeholder det ene
eller det andet stof eller
begge stoffer.
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Landingsside for artikler
(artikeldossierer)
Side med artikler, der viser listen over oprettede dossierer for artikler.
Klik på knappen
"Dossiers" for at skifte til
listen over oprettede
dossierer for artikler.

Tilføj
supplerende
søgekriterier

Når den er
fremhævet,
betyder det, at
listen over
oprettede
dossierer for
artikler vises.

Her kan du indtaste en søgeterm i et af de
felter, der vises på listen over dossierer for
artikler.

Funktionen
eksportér og
slet i bulk
Dato for oprettelse
af dossier.

Det navn, du gav dossieret, da
du oprettede det.
Dossierets Universal
Unique Identifier
(UUID)

Navn og type eller værdi for
primær artikelidentifikator, som er
angivet i artikeldatasættet.

IUCLIDikon til at
identificer
e det som
et dossier
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DOSSIER: Avanceret søgning (I)
Simpel søgning: du kan indtaste en
søgeterm i et af de felter, der vises
på listen over artikeldossierer: navn
på dossier, navn på artikel og type
eller værdi for primær
artikelidentifikator.

Du kan søge på
andre navne og
andre
artikelidentifikat
orer

Du kan søge efter navn på dossier

Du kan søge på artikelnavn

Du kan søge på type eller værdi for primær
artikelidentifikator

Avanceret søgning: Tilføj
supplerende søgekriterier
Du kan søge på kandidatlistestof,
så når du indtaster CAS- eller EFnummeret og/eller IUPACnavnet, vises dossierer for
artikler som sådan, der
indeholder det pågældende stof,
på resultatlisten

Der kan vælges en specifik dato
eller et datointerval. Dossierer,
der er oprettet den pågældende
dato, vises på resultatlisten

Skriv
værdien
for den
primære
artikelide
ntifikator
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DOSSIER: Avanceret søgning (II)

Logisk søgning: "AND"
Søgning efter dossierer, der
indeholder X og Y.
Når brugeren anvender mere end ét
filter fra forskellige sektioner, viser
systemet dossierer, der matcher alle
de valgte kriterier.
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Dokumentets indgående reference
Hvis du har brug for at vide, hvilke direkte komplekse genstande der omfatter en specifik
artikel eller kompleks genstand som komponent, kan du bruge funktionen indgående
reference.

1

Vælg
artiklen

2
Klik på ikonet "i".

3

Der vises et rullevindue med alle
de komplekse genstande, der
indeholder denne artikel.
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Oprettelse af datasæt
Dette kapitel beskriver funktionerne i forbindelse med oprettelse af et datasæt

Oversigt over udarbejdelse af dossier
(IUCLID)
1

Dataset
(udarbejdelse af
data)

2

3
Valideringsproces

Dossier
(Oprettelse af
dossier)

Oprettelse af et
DATASÆT for
artikler
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Udarbejdelse af data: oprettelse af et artikeldatasæt
Klik på "+ New article" for at oprette
en ny artikel (datasæt).

1
2

Angiv navnet* på din artikel eller
komplekse genstand.

Navnet og den primære
artikelidentifikator er nøglen til at
administrere udarbejdelsen af data,
dossierer og dine indsendelser på ECHA's
indsendelsesportal.

3
Vælg typen af primær
artikelidentifikator* for
din artikel eller komplekse
genstand.

4
Indsæt værdien for den
primære
artikelidentifikator* for din
artikel eller komplekse
genstand.

Bemærk: Der er flere oplysninger om definitionen af "article" og "complex object" i Guidance on Requirements for Substance in Articles (vejledning om krav til stoffer i artikler).
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Udarbejdelse af data: Identifikatorer (I)
Klik på "+ New item" (+ nyt
element) for at indsætte andre
navne.

2
1

3

Under "other names" (andre navne) skal du indsætte andre navne
på artikler eller komplekse genstande, som skal gives til
forbrugere, når sådanne navne er centrale for, at de kan søge i
oplysningerne i SCIP-databasen (f.eks. mærke og model).

Vælg den anden
navnetype.

Indsæt det andet navn
på artiklen eller den
komplekse genstand.

Klik på knappen "Close"
(luk) for at afslutte.

4
Bemærk: Der er mere information om oplysningskravene i dokumentet "Requirements for SCIP Notifications" (krav til SCIP-anmeldelser).
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Udarbejdelse af data: identifikatorer (II)
5

Klik på "+ New item" for at
indsætte andre
artikelidentifikatorer (numeriske
eller alfanumeriske).

7

Vælg den anden type
artikelidentifikator.
Klik på denne knap for at
slette et indsat element.

6
Klik på rækken for
at indsætte andre
artikelidentifikatorer

Der skal angives yderligere identifikatorer
(andre artikelidentifikatorer) for artikler
eller komplekse genstande, som kommer
ud til forbrugerne, når sådanne
identifikatorer er tilgængelige, så de kan
søge i oplysningerne i SCIP databasen.

8

Indsæt den anden
artikelidentifikator for
artiklen eller den
komplekse genstand.

9

Klik på knappen "Close"
for at afslutte.
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Udarbejdelse af data: Masseimport af
identifikatorer (III)

Klik på "Download CSV
Template" (download
CSV-skabelon)

1

Klik på "Import file"
(importér fil)

Udfyld den
downloadede Excelskabelon med dine
data (brug koderne
fra den vedhæftede
liste over SCIPformater)

3

Kontrollér, om listen
indeholder de
korrekte værdier

4

2

Bemærk: Brug den specifikke feltskabelon, når du bruger denne funktion
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Udarbejdelse af data: Kategorisering
1

Vælg "Article category" (artikelkategori) fra den kombinerede nomenklatur eller TARICdatabasen.
Den identificerer artiklen eller den komplekse genstand i overensstemmelse med dens
funktion eller anvendelse (fra en harmoniseret liste). Det er nøglen til at identificere
berørte affaldsstrømme.

2
I feltet "Production in European Union" (produktion i Den
Europæiske Union) kan du evt. besvare spørgsmålet: Er
artiklen produceret eller samlet i EU?

Bemærk: Der er flere oplysninger om artikelkategori i dokumentet "Requirements for SCIP Notifications" (krav til SCIP-anmeldelser).
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Artikelkategori
Vælg "Article category" ved at klikke
på "Please search and select." (søg og
vælg) eller ved at indtaste i feltet
"Select by typing article text" (vælg
ved at indtaste artikeltekst)
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Udarbejdelse af data: karakteristika og billeder
1

Klik på "+ New item" (+
nyt element) for at
indsætte et billede.

2

Angiv karakteristika for at
hjælpe med at identificere
eller skelne mellem angivne
artikler eller komplekse
genstande.

3
Angiv værdi og
vælg enhed.
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Udarbejdelse af data: instruktioner om sikker
anvendelse

Angiv tilstrækkelige oplysninger til, at det er muligt at
anvende artiklen på en sikker måde. Du kan enten "tick"
(sætte kryds i) boksen, hvis identifikationen af
kandidatlistestoffet er tilstrækkelig til, at artiklen kan
anvendes sikkert, eller du anføre instruktioner om sikker
anvendelse, hvis det er nødvendigt.
Der skal sættes kryds i mindst én boks*.

1

Klik på "+ New item" for angive
instruktioner om sikker anvendelse.

2

4

Vælg en fil (dokument).

3
5
Klik på "+ New item" for at
uploade en fil med
instruktioner i demontering.

Vælg sprog for
dokumentet.
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Udarbejdelse af data: artikel og "Concern elements"
(problematiske elementer) (I)
Når du opretter et datasæt for en artikel som sådan, skal du rapportere oplysningerne om kandidatlistestoffet under sektionen "Concern elements"
(problematiske elementer).
Et datasæt for en artikel som sådan viser pr. definition ikke sektionen "Complex object component(s)" (komponenter i komplekse genstande).

1

Klik på "+ New item" for at indberette problematiske elementer for hvert kandidatlistestof i artiklen, nemlig
koncentrationsintervallet for stoffet i artiklen og det materiale, hvor stoffet forekommer (materialet i
artiklen er fremstillet af eller materialet er indarbejdet i artiklen efter brug af en blanding, der indeholder
kandidatlistestoffet). De problematiske elementer indberettes kun for en artikel (som sådan eller i en
kompleks genstand).

2

44

Udarbejdelse af data: artikel og "Concern elements"
(problematiske elementer) (II)
Klik på "Please select" (vælg) for at
indberette koncentrationsintervallet for
kandidatlistestoffet i artiklen.

3
Der skal vælges et
koncentrationsinterval på
listen.
Koncentrationsintervallet
skal indberettes nøjagtigt,
når oplysningerne er
tilgængelige for
indsenderen. Det, der
udløser forpligtelsen, skal
som minimum vælges.

4
Der skal anføres enten en materialekategori
eller en blandingskategori.
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Udarbejdelse af data: artikel og "Concern elements"
(problematiske elementer) (III)

5

Vælg "Material category" (materialekategori)
ved at klikke på "Please search and select..."
(søg og vælg) eller ved at indtaste i feltet
nedenfor.
Det er afgørende for at kunne identificere
berørte materialebaserede affaldsstrømme.

6
Vælg en yderligere materialekategori for
bedre at beskrive det materiale, artiklen er
fremstillet af.
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Udarbejdelse af data: artikel og "Concern elements"
(problematiske elementer) (IV)
Vælg blandingskategori i det europæiske produktkategoriseringssystem (EuPCS), der beskriver blandingen med kandidatlistestoffet, som indgår i et yderligere
behandlingstrin for artiklen (f.eks. belægning, klæbemiddel, fugemasse).
EuPCS' webside: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

7

Vælg "Mixture category"
(blandingskategori) ved at klikke på
"Please search and select..." (søg og
vælg) eller ved at indtaste tekst i feltet
nedenfor.
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Udarbejdelse af data: artikel og "Concern elements"
(problematiske elementer) (V)

Dette felt er relevant, hvis du har brug for at opdatere
din anmeldelse for at erklære, at en allerede anmeldt
artikel, der tidligere indeholdt et kandidatlistestof, ikke
længere indeholder dette stof. Dette kan være af
forskellige årsager, f.eks. at stoffet er blevet erstattet af
et mere sikkert alternativ.
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Udarbejdelse af data: komponent(er) i kompleks
genstand (I)
Hvis du indberetter en kompleks genstand, skal du tilknytte komponenterne (enten en artikel indeholdende et kandidatlistestof eller en kompleks
genstand (indarbejdelse af en komponent med et kandidatlistestof).

Enhed på øverste
niveau
Cykel

Håndtag til cykelstyr
Hjul

Komponenter
Dæk

Bemærk: Der er flere oplysninger om definitionen af "article" og "complex object" i Guidance on Requirements for Substance in Articles (vejledning om krav til stoffer i
artikler).
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Udarbejdelse af data: komponent(er) i kompleks
genstand (II)
1

Klik på "+ New item" for at indsætte en
komponent.

Vælg en eksisterende artikel fra
listen eller opret en ny artikel.

2

Klik på "+ Select" (+ vælg)
for at indsætte en
komponent.

3
Du kan søge efter
en eksisterende
artikel med
simpel søgning
eller avanceret
søgning.

4
Indsæt antallet af enheder i den tilknyttede komponent i den
komplekse genstand. Du kan inkludere et tal ved at skrive det
i værdifeltet til venstre. Du kan også inkludere en række
enheder. Vælg ">=" på listen til venstre og skriv det laveste
tal i værdifeltet til venstre. Vælg også "<=" på listen til højre
og skriv det højeste tal i værdifeltet til højre. Brug heltal.

Efter at have valgt eller oprettet en komponent i en kompleks genstand vises sektionen "Concern elements" (problematiske
elementer) ikke længere for den komplekse genstand. Et datasæt for en kompleks genstand viser pr. definition ikke sektionen
"Concern elements".
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Udarbejdelse af data: komponent(er) i kompleks
genstand (III)
1
Klik på "+ Create" for at
oprette en komponent i en
kompleks genstand.

Efter at have tilknyttet en komponent i
en kompleks genstand og klikket på
"Save" (gem), vises linkkomponenten i
træstrukturen i venstre side.

2
Angiv dataene for
komponenten i den
komplekse genstand.

Klik på denne knap for at
slette et indsat element.

3

Bemærk: Der er flere oplysninger om definitionen af "article" og "complex object" i Guidance on Requirements for Substance in Articles (vejledning om krav til stoffer i artikler).
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"Referencing" (henvisninger) i et SCIP-dossier
Oversigt over "Referencing"
ECHA har udviklet en funktion, der gør det muligt at
henvise til SCIP-data, der allerede er indsendt til
ECHA. "Referencing" kan bruges til at udarbejde
IUCLID-datasættet til et SCIP-dossier for en kompleks
genstand, og gøre det muligt at medtage information
om en komponent i en kompleks genstand ved at
angive et SCIP-nummer, der henviser til allerede
indsendt information til SCIP-databasen (f.eks. af din
virksomhed eller leverandør). SCIP-nummeret kan
f.eks. leveres af upstreamleverandøren som en del af
de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 33,
stk. 1, i REACH

Håndtag til cykelstyr
SCIP-anmeldelsesdossier:
•
•
•

Identifikatorer
Instruktioner i sikker
anvendelse
Problematiske elementer

Håndtag til cykelstyr
Virksomhed 1 (producent)

Håndtag til cykelstyr
SCIP-nummer 1

Håndtag til cykelstyr
SCIP-nummer 1 +
oplysningerne i REACH, artikel
33, stk. 1

Brugerne af denne mulighed kan være
samlevirksomheder eller producenter af komplekse
genstande.

("Light-weight" (letvægt) SCIP-anmeldelsesdossier:
•
•
•

Identifikatorer
Instruktioner i sikker anvendelse
Komponenter i komplekse genstande

Cykel A

Virksomhed 2
(samlevirksomhed)

Håndtag til cykelstyr (SCIP-nummer
1)
Hjul X (Identifikatorer + Kategorisering +
Karakteristika +
Information om sikker anvendelse + komponent i
kompleks genstand)

Bemærk: Der er yderligere information om "Referencing" i Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (værktøjer til henvisning til SCIP-data, der allerede er indsendt til
ECHA).

Cykel A
SCIP-nummer 2
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Komponent(er) i kompleks genstand & "Referencing"
Følgende trin forklarer, hvordan man opretter en henvisning for en komponent i en kompleks genstand til oplysninger, der er allerede er
indsendt til ECHA.

1
Klik på "+ Create" for at
oprette en henvisning for
en komponent i en
kompleks genstand

3

Efter at have tilknyttet en henvisning for
en komponent i en kompleks genstand
og klikket på "Save" (gem), vises den
tilknyttede komponent i træstrukturen i
venstre side med et pileikon.

2

De nødvendige oplysninger om komponenten i
den komplekse genstand er:
- Navn på artiklen (meningsfuldt navn for den
virksomhed, der udarbejder dataene)
- Type af primær artikelidentifikator: "SCIP
Number"
- Værdi for primær artikelidentifikator: SCIPnummer angivet af leverandøren af den artikel,
der henvises til, eller de artikler, du ønsker at
henvise til (f.eks. SCIP-numre på en af dine
egne anmeldte artikler).

Bemærk: Identifikatoren for den komponent, som du indberetter, og som
ECHA vil gøre tilgængelig på sit websted (i SCIP-databasen), er det navn, som
var angivet i den oprindelige SCIP-anmeldelse, som du henviser til (dvs.
ikke det artikelnavn, du bruger til at indberette den). Hvis f.eks. det
artikelnavn, der henvises til i din leverandørs anmeldelse, er "Håndtag til
cykelstyr", og du kalder det "H tag_3_V2" i dit eget datasæt, vil det være
"Håndtag til cykelstyr", der vises ved formidling, og ikke "H tag_3_V2".

Bemærk: Der er yderligere information om "Referencing" i Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (værktøjer til henvisning til SCIP-data, der
allerede er indsendt til ECHA).
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Eksport af datasæt og andre funktioner
Klik på ikonet
med de tre prikker
for at åbne andre
funktioner

Eksportér datasættet
lokalt ved at vælge
"Export to i6z". Giv
datasættet et navn, der
giver mening, for at lette
administrationen af
datasæt.

Opret en
forhåndsvisningsrapport
for datasættet med og
uden følsomme
oplysninger.

Få vist
relaterede
dossierer.

Klik på "Validate" for
at validere
datasættet.

Klik på "Create
dossier" for at oprette
et dossier.
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Validering af oplysningerne
Dette kapitel beskriver valideringsassistentfunktionen

Valideringsassistenten
Valideringsassistenten udfører kontroller i overensstemmelse med foruddefinerede regler for at verificere, at oplysningerne blev indsat som ventet.
For at kunne bruge valideringsassistenten skal brugeren vælge en arbejdsmæssig sammenhæng.
Reglerne afgør, om dossieret efter oprettelsen går igennem, går igennem med advarsler eller ikke går igennem i henhold til reglerne.
Resultatet af valideringen er en rapport, der opstiller (eventuelle) regler, som valideringsassistenten blev udløst for. Se dokumentet "Validation rules for SCIP
notifications" (valideringsregler for SCIP-anmeldelser) for at se listen over valideringsregler.

Vælg "Working context"
(arbejdsmæssig sammenhæng):
"SCIP Notification" (SCIPanmeldelse)

1

2

Klik på "Validate"
(validér)

Systemet gør det muligt at medtage
navnet på det dossier, som du kan
oprette efter at have kørt
valideringsassistenten (det kan
udfyldes eller ajourføres senere).

3
Klik på "Validate"

4
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Valideringsrapport for et datasæt
Når reglerne udløses, opstiller valideringsrapporten kontrollerne som "failures" (fejl) eller "warnings" (advarsler).

"Re-validate" (validér
igen).

3
Eksportér
valideringsassistentr
apporten til en
Excelfil ved at klikke
på "Export to Excel".

1

Brug linket til at blive omdirigeret til
det område, der kræver yderligere
gennemgang eller input, hvis det er
tilgængeligt.
Foretag de relevante ændringer og
"Save" (gem), før "Re-validating"
(før du validerer igen).

2
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Valideringsrapport for et datasæt
Når der ikke udløses regler, kommer valideringsrapporten med en yderligere bemærkning for at fremhæve, at der
foretages yderligere kontrol i systemet efter indsendelse.

Klik på "X" for at
gå tilbage til
artiklen
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Oprettelse af dossier
Dette kapitel beskriver funktionerne i forbindelse med oprettelse af et dossier

Oprettelse af dossieret
1

Vælg "Working context"
(arbejdsmæssig
sammenhæng): "SCIP
Notification" (SCIP-anmeldelse)

2

Klik på "Create
dossier" (opret
dossier)

Klik på "Proceed to
submission" (gå
videre til indsendelse)
for at åbne
Submission Portal.

3
Angiv navnet på
dossieret

4

Klik på "Create
dossier"

Klik på "Open
dossier" (åbn
dossier) for at få
vist dossieret
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Visning af dossierer

Information om
typen af
dossierindsendelse
.
Version af SCIPformatet.

Dossierets
genstand, som
svarer til navnet på
artiklen i
datasættet.

Kommentarer til
dossier, defineret
af brugeren ved
oprettelsen af
dossieret.
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Eksport af dossierer og andre funktioner
Klik på "View
dossiers" (visning af
dossierer) for at åbne
andre
dossierversioner.

Klik på "Go to source"
(gå til kilde) for at
åbne det datasæt, der
vedrører dossieret.

Klik på "Validate" for
at åbne dossieret.

Eksportér dossieret
lokalt ved at vælge
"Export to i6z". Giv
datasættet et navn, der
giver mening, for at lette
administrationen af
dossieret.
Opret en
forhåndsvisningsrapport
for dossieret med og
uden følsomme
oplysninger.

Klik på ikonet
med de tre prikker
for at åbne andre
funktioner

Klik på "Proceed to
submission" (gå
videre til indsendelse)
for at åbne
Submission Portal.

Sammenlign to
dossierer.
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Indsendelse af en SCIP-anmeldelse
Dette kapitel beskriver, hvordan man indsender en SCIP-anmeldelse

ECHA Submission Portal
ECHA Submission Portal er et onlineværktøj til indsendelse af oplysninger i det harmoniserede format.
Når du har logget på systemet, åbner landingssiden ECHA Submission Portal.

Menu til
navigation på
portalen

Gå til ECHA Submission Portal via ECHA Cloud Service
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SCIP notification submission process overview
(oversigt over processen for indsendelse af SCIPanmeldelser
(Submission Portal)
1
Upload og indsend
et dossier

2

Automatisk
validering af
indsendt
anmeldelse

3
Indsendelsesrapport

1
Indsendelse af en
forenklet SCIPanmeldelse
Bemærk: Der er yderligere information om "Simplified SCIP notification" i Tools to refer to SCIP data already
submitted to ECHA (værktøjer til at henvise til SCIP-data, der allerede er indsendt til ECHA).
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Søgesiden på ECHA Submission Portal
Dialogikonet leder til
eksterne
informationskilder,
f.eks. vejledninger.

Klokkeikonet advarer
(f.eks. når der er frigivet
nye versioner).
Brugerikonet viser navnet på brugeren og
den juridiske enhed. Når der klikkes på
ikonet, åbner et nyt vindue, så man bliver
omdirigeret til ECHA Cloud dashboard,
kontoadministration og logoutfunktionen.

Eksportér til en Excelfil
med en liste over de
indsendelser, der er
inkluderet i søgningen

Indsendelseslisten er tom,
indtil der er foretaget en
indsendelse.
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Søgesiden på ECHA Submission Portal
Alle den juridiske enheds indsendelser vil blive opstillet her.

Navn på dossier og
navn på artikel.

Symbol for
første indsendelse

Type og værdi for primær
artikelidentifikator

SCIP-nummer*

Symbol for opdatering
af indsendelse

Klik på "submission
number"
(indsendelsesnummer)
for at få vist
indsendelsesrapporten.

Dato for indsendelse
Ud for hver indsendelse er indsendelsens status angivet:
"
"
"

" betyder en vellykket indsendelse.
" betyder en mislykket indsendelse.
" betyder en vellykket indsendelse, men den indeholder advarsler.

I nogle tilfælde kan systemet være i gang med at behandle
indsendelsen, og status er afventende – dette angives med et rundt
ventesymbol.

*SCIP-nummeret tildeles af systemet til den oprindelige SCIP-anmeldelse af en
artikel. Det deles på alle tilknyttede indsendelser for samme artikel (samme juridiske
enhed, samme type og værdi for primær artikelidentifikator.
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Søgekriterier
1

Du kan søge efter dossiertype

2

3
Du kan søge efter indsendelsesdato,
indsendelsesstatus og/eller
anmeldelsestyper.

Ved at angive et
SCIP-nummer
viser systemet
dine
indsendelser
med dette SCIPnummer eller en
SSN-indsendelse
indsendt med
dette SCIPnummer
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ECHA Submission Portal (ECHA's
indsendelsesportal)
Upload & Indsend

Fra denne side kan du uploade og indsende en SCIP-anmeldelse.

2

Når den korrekte fil er valgt til
upload, vises den her. Hvis det
ikke er den korrekte fil, klikker du
blot på "Remove" (fjern) og
uploader igen.

1

3

Når alt er klart, kan du
"Submit" (indsende) dossieret!
For at indsende et SCIP-dossier skal
du først uploade det her ved enten
at vælge den rigtige fil med
funktionen "Browse" eller "Drag &
Drop".

4

Efter indsendelse tildeles et
indsendelsesnummer. Når
du klikker på
indsendelsesnummeret, kan
du få adgang til
indsendelsesrapporten.
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Validering vellykket
SCIP databasen.

Indsendelsesrapport (I)
Indsendelsesnummeret
tildeles automatisk af
systemet til hver
indsendelse.

*SCIP-nummeret tildeles
af systemet til den
oprindelige SCIP-anmeldelse
af en artikel. Det deles på
alle relaterede indsendelser
af samme artikel (samme
juridiske enhed, samme
type og værdi for primær
artikelidentifikator.

- indsendelsen har bestået valideringskontrollen, og dossieret er sendt til

Validering vellykket
- indsendelsen har bestået valideringskontrollen med advarsler.
Indsenderen har adgang til en valideringsrapport med angivelse af de potentielle mangler.
Validering mislykket
- dossieret har ikke bestået valideringskontrollen og er ikke sendt til
SCIP-databasen. En valideringsrapport med angivelse af manglerne er tilgængelig for indsenderen,
og der skal foretages en ny indsendelse.

Brugernavn
LE-navn
LE UUID

Information om brugeren og
den juridiske enhed (navn og
UUID), som indsender SCIPanmeldelsen

Tidsstemplede hændelser
indsendelsesprocessen.

Indeholder alle de
indsendelser, der vedrører
SCIP-nummeret
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i

Brugernavn
LE-navn
LE UUID

Indsendelsesrapport (II):
Oplysninger om indsendelse

*SCIP-nummeret tildeles af systemet til den oprindelige SCIP-anmeldelse af en
artikel. Det deles på alle relaterede indsendelser af samme artikel (samme juridiske
enhed, samme type og værdi for primær artikelidentifikator.
Navn på artikel for den indsendte SCIP-anmeldelse.
Type og værdi for primær artikelidentifikator for den indsendte SCIP-anmeldelse.
Navn på dossier for den indsendte SCIP-anmeldelse.
Universal Unique Identifier (UUID) på dossier for den indsendte SCIP-anmeldelse.
Filnavn på indsendt dossier.

Anmeldelsestype: Oprindelig eller opdatering
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Forenklet SCIP-anmeldelse (SNN)
SSN er et værktøj, der er udviklet af ECHA for gøre det lettere at opfylde SCIP-anmeldelsespligten uden at udarbejde et IUCLID-dossier. For
eksempel for distributører (som ikke er importører) inden for samme forsyningskæde eller virksomheder, der tilhører samme koncern (Q&A 1777).
Det anvendes kun, hvis den modtagne artikel/komplekse genstand er den samme som den leverede.
Modtageren af artiklen kan henvise til de allerede indsendte oplysninger til ECHA (f.eks af upstreamleverandøren) ved indsendelse af det
angivne SCIP-nummer via ECHA Submission Portal.
Ved at indsende en SSN knytter modtageren af artiklen indholdet i SCIP-anmeldelsen (og opdateringerne hertil) til den anmeldelse,
modtageren henviser til (f.eks. upstreamleverandørens SCIP-anmeldelse).

Bemærk: Der er yderligere information om "Referencing" i Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (værktøjer til
henvisning til SCIP-data, der allerede er indsendt til ECHA).
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Hvordan fungerer en forenklet SCIP-anmeldelse?
De forskellige trin er opstillet og forklaret ved hjælp af et hypotetisk eksempel (cykel).

1
LE 1 Cykel A
Producent importør

Cykel A
SCIPanmeldelse 1

Cykel A
SCIP-nummer
1

2
LE2+SCIP-nummer 1
Cykel A SSN
Cykel A
NYT SCIPnummer 2

3
Cykel A
SCIP-nummer 1+
oplysningerne i
REACH, art. 33,
stk. 1

Cykel A
LE 2
Distributør

5

4

4

Cykel A
NYT
SCIPnummer
3

LE3+SCIPnummer 1
Cykel A
SSN

5
Cykel A

Cykel A

LE 3
Distributør

SCIP-nummer 3
+
oplysningerne i
REACH, art. 33, stk. 1
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Trin 1 & 2:

En aktør i forsyningskæden (f.eks. en producent, importør
eller samlevirksomhed) af en artikel eller kompleks
genstand indsender et SCIP-anmeldelsesdossier til ECHA

1
Cykel A
LE 1
Producent importør

Cykel A
SCIPanmeldelse 1

Cykel A
SCIP-nummer 1

2

Når indsendelsen er sket,
modtager indsenderen et
SCIP-nummer fra ECHA for
artiklen som sådan eller den
komplekse genstand.

Brugernavn
LE-navn
LE UUID

Indsendelsesrapport
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Trin 3: Delt SCIP-nummer
Leverandøren af artiklen som sådan eller den komplekse genstand (f.eks. en producent, importør eller samlevirksomhed) giver SCIP-nummeret fra SCIPanmeldelsesrapporten til kunder som en del af eller sammen med de oplysninger, der blev meddelt ned gennem leverandørkæden i henhold til REACH, art. 33,
stk. 1.
Hvis leverandøren af artikler som sådan eller komplekse genstande har indsendt flere SCIP-anmeldelser for sine artikler eller komplekse genstande, kan
denne aktør eksportere relevante indsendelsesoplysninger for en eller flere SCIP-anmeldelser til en Excelfil, som kan deles med de(n) næste aktør(er)
eller kunde(r).

Cykel A
LE 1
Producent importør

Funktionen "Export to Excel" gør
det muligt at eksportere SCIPnumre på mange indsendelser
samt andre
indsendelsesoplysninger.

3
Cykel A
SCIP-nummer 1
+
oplysningerne i
REACH, art. 33,
stk. 1

LE 2
Distributør

SCIP-nummer

LE 3
Distributør

Navn på dossier
og artikel

Type og værdi for primær
artikelidentifikator

75

Trin 4: Forenklet SCIP-anmeldelse
Den juridiske enhed kan enten indsende en forenklet SCIP-anmeldelse (SSN) for et enkelt SCIP-nummer eller indsende mere end én
SSN i et trin (anmeldelse i bulk) ved at levere en Excelfil, der indeholder en liste over SCIP-numre, der skal anmeldes.

4
LE2+SCIP
-nummer
1 Cykel A
SSN

Cykel A
NYT
SCIPnummer
3

Cykel A
LE 3
Distributør
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Forenklet SCIP-anmeldelse:
Individuelt SCIP-nummer

Navn på juridisk enhed
og UUID, der indsender
SSN
Angiv det SCIP-nummer på artiklen eller den
komplekse genstand, som skal anmeldes, og
klik på "Submit" (indsend).

Efter indsendelse tildeles et
indsendelsesnummer. Når
du klikker på
indsendelsesnummeret,
kan du få adgang til
indsendelssrapporten.

SCIP-nummer, der
bruges til indsendelse
af SSN
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Forenklet SCIP-anmeldelse i bulk
Upload en Excelfil med listen over SCIP-numre på
artikler og komplekse genstande, der skal
anmeldes, i første kolonne. Upload filen ved at
vælge den relevante fil med funktionen "Browse"
eller "Drag & Drop".

Systemet viser de dokumenter, der er
uploadet fra Excelfilen. Klik på "Submit",
hvis listen indeholder de korrekte
værdier.

Navn på juridisk enhed
og UUID, der indsender
SSN

Efter indsendelsen tildeles
et Submission
Number(indsendelsesnum
mer). Når du klikker på
indsendelsesnummeret, kan
du få adgang til
indsendelssrapporten.

Systemet viser de
dokumenter, der er
brugt til indsendelse af
SSN
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Trin 5: Indsendelsesrapport, nyt SCIP-nummer

Hvis indsendelsesstatus
er "Succeeded"
(gennemført) er SCIPanmeldelsesprocessen
slut.

Information om brugeren
og den juridiske enhed
(navn og UUID), som
indsender
SCIPanmeldelsen

Brugernavn
LE-navn
LE UUID

LE2+SCIPnummer 1
Cykel A
SSN

5
Cykel A
NYT SCIPnummer 3

NYT SCIP-nummer som
skal deles med næste aktør i
forsyningskæden.

SCIP-nummer, der bruges
til indsendelse af SSN, fra
upstreamleverandør.

Navn, type og værdi for
primær artikel fra den SCIPanmeldelse, der fungerer som
reference (fra SCIPdatabasen)

Cykel A
LE 3
Distributør
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Forenklet SCIP-anmeldelse
for en eller flere juridiske enheder
Funktionen "Foreign user" (fremmed bruger) gør det muligt for tredjepart at indsende data på vegne af en
bruger med forpligtelser.
En fremmed bruger kan i én proces indsende mange forenklede SCIP-anmeldelser (SSN) for en eller
mange juridiske enheder.
Det kan for eksempel bruges, når virksomheder i samme koncern markedsfører samme artikel ved hjælp
af SSN (se Q&A 1777).

Hvordan bruges det?
1. Opret rettigheder for fremmede brugere for de pågældende
juridiske enheder
2. Kompilér de SCIP-numre, der skal bruges til indsendelse af SSN
3. Gå ind på ECHA Submission Portal
4. Vælg "Submit a simplified SCIP Notification" (indsend forenklet SCIPanmeldelse)

Der er flere oplysninger om funktionen fremmed bruger i Q&A 1665, Q&A 960 og ECHA Accounts manual.
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SSN individuelt SCIP-nummer (I)
1

Opret
rettigheder for
fremmede
brugere for de
pågældende
juridiske
enheder

2

Individuelt SCIP-nummer SSN: Angiv SCIPnummeret på den artikel eller komplekse
genstand, som skal anmeldes, og klik på
"Continue" (fortsæt)
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SSN individuelt SCIP-nummer (II)

3
LE navn A
LE navn B

Vælg en eller flere
juridiske enheder på
listen og klik på
"Submit"

LE navn A
LE navn B
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SSN individuelt SCIP-nummer (III)

SCIP-nummer, der
bruges til indsendelse
af SSN

LE-navn
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Forenklet SCIP-anmeldelse i bulk (I)
1

Opret
rettigheder for
fremmede
brugere for de
pågældende
juridiske
enheder

2
Upload en Excelfil og
med listen over SCIPnumre på artikler og
komplekse
genstande, der skal
anmeldes, i første
kolonne.

Kontrollér "Step 3: Share SCIP number" slide (slide 74) for at se, hvordan en indsender kan dele de SCIP-numre på artikler som sådan eller komplekse genstande, som
han har anmeldt, til en Excelfil.
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Forenklet SCIP-anmeldelse i bulk (II)

3

Systemet viser de
fortegnelser, der er
uploadet fra Excelfilen.
Kontrollér, om listen
indeholder de korrekte
værdier.

Vælg en eller flere
juridiske enheder
på listen og klik
på "Submit"

LE name A

LE name B
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4

Forenklet SCIP-anmeldelse i bulk (III)

LE navn B
LE navn B
LE navn B
LE navn B
LE navn B
LE navn A
LE navn A
LE navn A
LE navn A
LE navn A

Du kan få adgang til
indsendelsesrapporten
ved at klikke på et
indsendelsesnummer.

SCIP-numre, der
bruges til
indsendelse af SSN.
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Indsendelsesrapport

Brugernavn
LE navn A
LE navn UUID

NYT SCIP-nummer på ny
SSN

SCIP-nummer, der bruges
til indsendelse af SSN, fra
upstreamleverandør.
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Opdatering af oplysninger i SCIP-databasen
Hvis SCIP-oplysningerne for en artikel skal opdateres, kan du redigere oplysningerne i
artikeldatasættet og oprette et nyt dossier. Den primære artikelidentifikator i dossieret skal være
fuldstændig den samme som før.
Indsendelsen af dette nye dossier fra samme juridiske enhed og med samme primære
artikelidentifikator modtages som en opdatering af SCIP-anmeldelsen for denne artikel eller
komplekse genstand.

SCIP Notification Update Process Overview
(oversigt over processen for opdatering af SCIPanmeldelser)
2

1
Opdatering af
datasæt

Valideringsproc
es

4

3
Nyt dossier
(opdatere
oplysninger om
artiklen)

Indsendelse af det
nye dossier

Nyt
indsendelsesnummer
Samme SCIPnummer

Dossier

Vigtigt:
Det nye dossier skal have fuldstændig samme primære artikelidentifikator, for at der kan laves en opdatering af en SCIP-anmeldelse.
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Ansvarsfraskrivelse
Formålet med dette dokument er at hjælpe brugerne med at opfylde deres
forpligtelser i henhold til artikel 9, stk. 1, litra i), i affaldsrammedirektivet. Der
gøres dog opmærksom på, at affaldsrammedirektivet er den eneste gyldige
juridiske referencetekst, og at oplysningerne i dette dokument ikke kan
sidestilles med juridisk rådgivning. Brugeren har fortsat det fulde ansvar for,
hvordan oplysningerne anvendes. Det Europæiske Kemikalieagentur påtager
sig intet ansvar for, hvordan oplysningerne i dette dokument anvendes.
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