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Προετοιμασία και υποβολή κοινοποίησης SCIP
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Έκδοση

Αλλαγές

Ημερομηνία

1.0

Αρχική έκδοση

17 Φεβρουαρίου 2020

1.1

Τυπογραφικό σφάλμα

20 Φεβρουαρίου 2020

2.0

Νέες λειτουργίες του IUCLID (Σύνθετη αναζήτηση, επιλογή νέας
κατηγορίας αντικειμένου και κατηγορίας μείγματος, δημιουργία
συστατικών σύνθετου προϊόντος μέσω παραπομπής) για την
προετοιμασία του φακέλου.
Νέα στοιχεία στην έκθεση υποβολής.

13 Ιουλίου 2020

2.1

Νέες λειτουργίες που επιτρέπουν την παραπομπή στα δεδομένα
της βάσης δεδομένων SCIP που έχουν ήδη υποβληθεί στον ECHA.

24 Αυγούστου 2020

3.0

Νέες λειτουργίες του IUCLID (Σύνθετη αναζήτηση στις ουσίες
αναφοράς, παραπομπή σε εισερχόμενες ουσίες, μαζική εξαγωγή
και διαγραφή).
Δυνατότητα υποβολής κοινοποιήσεων στη βάση δεδομένων SCIP
για τη συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις. Αλλαγές στην
έκθεση υποβολής.

28 Οκτωβρίου 2020

4.0

Νέες λειτουργίες του IUCLID (Σύνθεση αναζήτηση, σύνθετη
εισαγωγή, υποβολή μετά τη δημιουργία φακέλου).
Νέες λειτουργίες για την υποβολή απλοποιημένης κοινοποίησης
SCIP (για μία ή περισσότερες νομικές οντότητες).
Αλλαγές στην έκθεση υποβολής για λόγους εναρμόνισης όλων
των εκθέσεων (δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για το στοιχείο
που προκαλεί ανησυχία).

28 Μαΐου 2021

5.0

Νέος ρόλος χρήστη
Νέα λειτουργία στο IUCLID (για τη μαζική εισαγωγή
Αναγνωριστικών κωδικών προϊόντος)

31 Μαΐου 2022
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Πίνακας περιεχομένων
•
•
•
•

Εισαγωγή
Πρόσβαση
Προετοιμασία φακέλου για κοινοποιήσεις SCIP
Δημιουργία συνόλου δεδομένων
•

•
•
•

Επικύρωση πληροφοριών
Δημιουργία φακέλου
Υποβολή κοινοποίησης SCIP
•

•

«Referencing» (Παραπομπή) σε κοινοποίηση SCIP

Υποβολή απλοποιημένης κοινοποίησης SCIP (για μία ή περισσότερες νομικές
οντότητες)

Επικαιροποίηση πληροφοριών στη βάση δεδομένων SCIP
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Εισαγωγή

Η SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects
(Products)) είναι η βάση δεδομένων με πληροφορίες για ουσίες που προκαλούν
ανησυχία και περιέχονται σε αντικείμενα ή σύνθετα προϊόντα, η οποία
δημιουργήθηκε βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (ΟΠΑ).
Η SCIP διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την παρουσία SVHC (ουσιών
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία) είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υλικών, συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου απόρριψης.
https://echa.europa.eu/scip
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Βάση δεδομένων SCIP: Ροή
πληροφοριών
Υπηρεσίες
υπολογιστικού
νέφους του ECHA

Φορείς
υποκείμενοι
σε
υποχρεώσεις

Εγγραφή &
επαλήθευση
ταυτότητας

Επιχειρήσεις
διαχείρισης
αποβλήτων

Ηλεκτρονική
προετοιμασία
δεδομένων
Ηλεκτρονική
υποβολή
δεδομένων
Διαδικτυακή πύλη
υποβολής του ECHA

Προετοιμασία
δεδομένων
(εκτός σύνδεσης)

Μαζική
προετοιμασία
δεδομένων
(εκτός σύνδεσης)

Εξωτερική
παροχή
δεδομένων

Μη αυτόματη
υποβολή
δεδομένων

Submit Data Systemto-System (Υποβολή
δεδομένων μεταξύ
συστημάτων)

ΒΔ SCIP

Συγκέντρωση &
αποθήκευση δεδομένων

Καταναλωτές
και λοιποί
ενδιαφερόμενοι
φορείς
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Επισκόπηση της διαδικασίας κοινοποίησης
SCIP
1

Προετοιμασί
α φακέλου

Υπολογιστής

Διακομιστής

2

Υποβολή
φακέλου

3

Έκθεση
υποβολής

Υπολογιστικό νέφος

System-to-System
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Βάση δεδομένων SCIP: Εργαλεία
Εγγραφή &
επαλήθευση
ταυτότητας

Για την πρόσβαση στα Εργαλεία ΙΤ του ECHA, δηλαδή στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA και στη
διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA, απαιτείται πρώτα η δημιουργία λογαριασμού στον ECHA.

Προετοιμασία φακέλου
Οι κοινοποιήσεις SCIP υποβάλλονται στον ECHA χρησιμοποιώντας φακέλους IUCLID (αρχεία i6z). Το IUCLID
είναι η διεθνής βάση δεδομένων ενιαίων χημικών πληροφοριών που τηρούν ο ECHA και ο ΟΟΣΑ, και
περιλαμβάνει διεπαφή χρήστη για την προετοιμασία και δημιουργία κοινοποιήσεων SCIP.

Υποβολή φακέλου
Η διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA (υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA) είναι ένα διαδικτυακό
εργαλείο για την υποβολή φακέλων με κοινοποιήσεις SCIP ακολουθώντας τον εναρμονισμένο μορφότυπο
IUCLID.

Προετοιμασία & υποβολή φακέλου
System-to-System
Service (Υπηρεσία
διασύνδεσης μεταξύ
συστημάτων)

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν φακέλους κοινοποίησης SCIP στο δικό τους σύστημα,
χρησιμοποιώντας τον εναρμονισμένο μορφότυπο, και να τις υποβάλουν στη διαδικτυακή πύλη του ECHA μέσω
αυτόματης μεταφοράς μεταξύ συστημάτων.
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Πρόσβαση
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία της πρόσβασης στις
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA, ο τρόπος δημιουργίας
λογαριασμού στον ECHA και ο τρόπος σύνδεσης των πληροφοριών της
νομικής οντότητας με σκοπό τη χρήση των εργαλείων για την
προετοιμασία και υποβολή κοινοποιήσεων SCIP.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες υπολογιστικού
νέφους του ECHA (ECHA Cloud Services)
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του
ECHA από τον διαδικτυακό τόπο της βάσης
δεδομένων SCIP:
https://echa.europa.eu/scip

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του
ECHA από τον διαδικτυακό τόπο του
ECHA: https://echa.europa.eu
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Σελίδα υποδοχής

Αν διαθέτετε λογαριασμό
στον ECHA, επιλέξτε «Login»
(Σύνδεση).

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

Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό στον ECHA,
επιλέξτε «Register» (Εγγραφή). Πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
δημιουργίας λογαριασμού στον ECHA είναι
διαθέσιμες στο εγχειρίδιο λογαριασμών του
ECHA.
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Ορισμός ρόλων χρήστη
Οι ρόλοι χρήστη ορίζουν το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη στις επιμέρους εφαρμογές ΤΠ του
ECHA. Στο πλαίσιο της SCIP, οι ρόλοι χρήστη που απαιτούνται είναι οι εξής:
• LE Manager→ (Διαχειριστής Νομικής Οντότητας) μπορεί να προβάλλει και να επεξεργάζεται τον
λογαριασμό νομικής οντότητας και να προσθέτει, να αφαιρεί ή να επεξεργάζεται τα δεδομένα και τις
επαφές του χρήστη.
• Submission Portal Manager → (Διαχειριστής διαδικτυακής πύλης υποβολής) μπορεί να υποβάλει
γνωστοποιήσεις SCIP μέσω της διαδικτυακής πύλης του ECHA.
• IUCLID Full Access (Πλήρης πρόσβαση στο IUCLID) → επιτρέπει την ηλεκτρονική προετοιμασία
γνωστοποιήσεων SCIP μέσω της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους του IUCLID.
• Ρόλοι «Reader» (Αναγνώστη) και «Read» (Ανάγνωσης) → αυτοί οι ρόλοι δικαιούνται
πρόσβαση «read only» (μόνο για ανάγνωση).
• Διαχειριστής διαδικτυακής πύλης υποβολής περιορισμένης πρόσβασης (Submission Portal
Manager Restricted: ένας «Διαχειριστής νομικής οντότητας» (LE manager) μπορεί να περιορίσει το
εύρος των πληροφοριών που μπορούν να συμβουλευθούν οι χρήστες στη διαδικτυακή πύλη υποβολής
του ECHA. Οι χρήστες στους οποίους έχει δοθεί αυτός ο ρόλος μπορούν να βλέπουν μόνο πληροφορίες
που αφορούν τις δικές τους υποβολές στη διαδικτυακή πύλη. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι όταν ο ρόλος αυτός
ανατίθεται σε συνδυασμό με άλλους ρόλους, τότε υπερισχύει ο ρόλος με το ισχυρότερο δικαίωμα. Για
παράδειγμα, εάν ένας χρήστης διαθέτει τους ρόλους «Διαχειριστής διαδικτυακής πύλης υποβολής
περιορισμένης πρόσβασης» (Submission Portal Manager Restricted) και «Διαχειριστής διαδικτυακής
πύλης υποβολής» (Submission Portal Manager) τότε δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός της ορατότητας.
Επιπλέον, ένας χρήστης με ρόλο «περιορισμένης πρόσβασης», ο οποίος έχει πλήρη πρόσβαση στο
IUCLID Cloud [δηλαδή «Πλήρη πρόσβαση στο IUCLID» (IUCLID full acces)] θα έχει πρόσβαση σε όλες
τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο IUCLID Cloud για την εν λόγω νομική οντότητα.
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Σύνδεση με υφιστάμενο λογαριασμό
1

2

Εισαγάγετε «username» (όνομα
χρήστη) και «password» (κωδικό
πρόσβασης)

Επιλέξτε «Login with ‘ECHA
account’» (Σύνδεση με
‘λογαριασμό ECHA’)

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς του ECHA είναι διαθέσιμες στη σελίδα «ECHA
accounts and EU login» (Λογαριασμοί ECHA και σύνδεση μέσω eu).
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Πρόσβαση στις εφαρμογές του ECHA για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που οι χρήστες επιχειρούν
πρόσβαση, θα τους ζητηθεί να αποδεχθούν
τους «Terms & Conditions» (Όροι &
Προϋποθέσεις) κάθε εφαρμογής για να
μπορέσουν να προχωρήσουν.
Για να διαβάσετε το σύνολο των Όρων &
Προϋποθέσεων, κάντε κλικ στον αντίστοιχο
σύνδεσμο.
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Προετοιμασία φακέλου για κοινοποιήσεις SCIP
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι για την
προετοιμασία κοινοποίησης SCIP και παρέχονται λεπτομέρειες για το
πώς να ξεκινήσετε την προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης SCIP στο
IUCLID.

Τρόποι προετοιμασίας κοινοποίησης SCIP
Υπάρχουν τρεις τρόποι για την προετοιμασία κοινοποιήσεων SCIP:
1. Προετοιμασία της κοινοποίησής σας διαδικτυακά στο υπολογιστικό
νέφος του IUCLID.
Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση στο
IUCLID για την προετοιμασία κοινοποιήσεων SCIP.
Υπολογιστής

Διακομιστής

Υπολογιστικό νέφος

2. Προετοιμασία της κοινοποίησής σας στο IUCLID 6 (Server & Desktop)
(Διακομιστής & Υπολογιστής)
Μπορείτε επίσης να προετοιμάσετε την κοινοποίηση SCIP «offline» (εκτός σύνδεσης),
στην υποδομή ΤΠ της επιχείρησής σας. Μπορείτε να μεταφορτώσετε το IUCLID και να
έχετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του IUCLID 6.

3. Προετοιμασία της κοινοποίησής σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
υποβολής System-to-System
Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τους φακέλους κοινοποίησης SCIP με
βάση τον εναρμονισμένο μορφότυπο και να τους υποβάλουν στη διαδικτυακή πύλη του
ECHA, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία S2S (υπηρεσία διασύνδεσης μεταξύ συστημάτων).
Υπηρεσία Systemto-System
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Πρόσβαση στο IUCLID μέσω υπολογιστικού
νέφους
Ηλεκτρονική δημιουργία φακέλου
Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας στο σύστημα, ανοίγει η σελίδα
του πίνακα με τα εργαλεία του υπολογιστικού νέφους του ECHA
ECHA Cloud Services.
Η υπηρεσία του IUCLID μέσω υπολογιστικού νέφους
επιτρέπει την ηλεκτρονική προετοιμασία ενός φακέλου
κοινοποίησης SCIP, ενώ η δοκιμαστική υπηρεσία του IUCLID
μέσω υπολογιστικού νέφους χρησιμοποιείται μόνο για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή για την καλύτερη εξοικείωση
των χρηστών με το εργαλείο.

Επισημαίνεται ότι μόνο οι Διαχειριστές ΝΟ διαθέτουν δικαιώματα
εγγραφής σε μια υπηρεσία, ενώ η συγκεκριμένη λειτουργία δεν
είναι ορατή στους υπόλοιπους χρήστες.
Για πρόσβαση στην υπηρεσία, απαιτείται πρώτα να κάνετε
Εγγραφή.

Από την υπηρεσία υπολογιστικού νέφους του ECHA μπορείτε
επίσης να έχετε πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη υποβολής του
ECHA, δηλαδή το εργαλείο που δημιουργήθηκε για την υποβολή
κοινοποιήσεων SCIP (περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο
κεφάλαιο «Submit a SCIP notification» (Υποβολή κοινοποίησης
SCIP)).
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Μεταφόρτωση IUCLID 6 - δημιουργία φακέλου «εκτός σύνδεσης»

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το IUCLID στην τοπική
υποδομή ΤΠ της επιχείρησής σας από τον
διαδικτυακό τόπο του IUCLID:
https://iuclid6.echa.europa.eu
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Ο πίνακας εργαλείων του IUCLID για την προετοιμασία φακέλου
Όταν ανοίγετε το IUCLID, εμφανίζεται η σελίδα του πίνακα εργαλείων του IUCLID.

Το εικονίδιο χρήστη
εμφανίζει το όνομα του
χρήστη και την εταιρική
επωνυμία της Νομικής
Οντότητας.

Μέσω του εικονιδίου με
τις τρεις παύλες,
αριστερά της
κεφαλίδας, εμφανίζεται
πάντα ένας σύνδεσμος
με το κύριο μενού.
Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται
για την εισαγωγή δεδομένων και
για περιήγηση στα επιμέρους
στοιχεία του IUCLID: Για τα
στοιχεία «Substances» (Ουσίες)
και «Mixtures» (Μείγματα)
προβλέπεται διαφορετικό νομικό
περιεχόμενο (π.χ. κανονισμός
REACH και κοινοποίηση σε κέντρα
δηλητηριάσεων (PCN)).
Κάντε κλικ στο «Articles»
(Αντικείμενα), για να αποκτήσετε
πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και
φακέλους που σχετίζονται με
κοινοποιήσεις SCIP.

Η περιοχή εισαγωγής προορίζεται
για τη μεταφόρτωση αρχείων
IUCLID μέσω των λειτουργιών
«Browse» (Αναζήτηση) ή «Drag
and Drop» (Μεταφορά και
Απόθεση).

Η λειτουργία «Advanced import» (Σύνθετη
εισαγωγή) επιτρέπει να εξαιρεθούν
επιμέρους οντότητες και έγγραφα από την
εισαγωγή. Περισσότερες πληροφορίες για
τις Λειτουργίες του IUCLID περιέχονται στη
διαδικτυακή διεπαφή.
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Η γραμμή χρήστη στο επάνω μέρος του
πίνακα εργαλείων
(μόνο υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA (ECHA Cloud
Services
)

Το εικονίδιο διαλόγου οδηγεί σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης
σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του
ECHA, όπως διαδικτυακά σεμινάρια.

Το εικονίδιο με το ποσοστό
εμφανίζει το διαθέσιμο
ποσοστό αποθήκευσης του
χρήστη.

Το εικονίδιο κουδουνιού ειδοποιεί τον
χρήστη (π.χ. σε περίπτωση ύπαρξης
νέων εκδόσεων).

Το εικονίδιο χρήστη εμφανίζει το όνομα του χρήστη
και την επωνυμία της Νομικής Οντότητας. Όταν
κάνετε κλικ επάνω του, ανοίγει ένα νέο παράθυρο
ανακατεύθυνσης προς τον πίνακα εργαλείων του
υπολογιστικού νέφους του ECHA, στη σελίδα της
διαδικτυακής πύλης υποβολής, καθώς και στις
λειτουργίες διαχείρισης λογαριασμών και στην
αποσύνδεση.
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Επισκόπηση προετοιμασίας φακέλου
(IUCLID)
1

Σύνολο δεδομένων
(Προετοιμασία
δεδομένων)

2

3
Διαδικασία
επικύρωσης

Φάκελος
(Δημιουργία
φακέλου)

Προκαταρκτικές
ρυθμίσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
συνόλου δεδομένων
ουσίας αναφοράς από
τον κατάλογο
υποψήφιων ουσιών

Ο Φάκελος είναι ένα στοιχείο που προορίζεται μόνο για ανάγνωση και πρέπει να τηρείται η ακεραιότητά του. Περιλαμβάνει έναν
UUID (διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό) εγγράφου που είναι ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του εγγράφου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ουσίας αναφοράς από τον κατάλογο υποψήφιων
ουσιών
Οι πληροφορίες για τις ουσίες που περιέχονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών παρέχονται στις κοινοποιήσεις SCIP χρησιμοποιώντας μια οντότητα της
ουσίας αναφοράς του IUCLID. Μια ουσία αναφοράς μπορεί να δημιουργηθεί στο IUCLID, αλλά σας συνιστούμε, με την ιδιότητά σας ως υποβάλλοντα
κοινοποίησης SCIP, να χρησιμοποιείτε για τις κοινοποιήσεις SCIP σας το πακέτο με τις ουσίες αναφοράς του καταλόγου υποψήφιων ουσιών (Candidate List
Reference Substances Package) που παρέχεται από τον ECHA και να το εισάγετε στο δικό σας IUCLID.

1
Μεταφορτώστε το πακέτο του καταλόγου
υποψήφιων ουσιών (Candidate List substance
package) από την ενότητα «Tools» (Εργαλεία)
του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων
SCIP.
https://echa.europa.eu/candidate-list-package

2
ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ αρχεία εδώ, επιλέγοντας το
σχετικό αρχείο μέσω των λειτουργιών
«Browse» (Αναζήτηση) ή «Drag and Drop»
(Μεταφορά και Απόθεση).
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Ουσία αναφοράς του καταλόγου υποψήφιων ουσιών
Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να προβάλετε τις ουσίες αναφοράς που περιλαμβάνονται στο δικό σας IUCLID:

1
Κάντε κλικ στο
εικονίδιο με τις τρεις
παύλες, αριστερά της
κεφαλίδας, για να
ανοίξει το κύριο
μενού.

2
Κάντε κλικ στο «Reference substance»
(Ουσία αναφοράς).

3
Αυτή είναι η σελίδα ουσιών αναφοράς
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Σελίδα ουσιών αναφοράς
Η σελίδα ουσιών αναφοράς περιέχει έναν κατάλογο με όλες τις ουσίες αναφοράς που έχουν δημιουργηθεί ή εισαχθεί.

Εδώ, μπορείτε να δημιουργήσετε μια
νέα ουσία αναφοράς. Ωστόσο, στο
πλαίσιο της SCIP, σάς συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε το πακέτο ουσιών
αναφοράς του καταλόγου υποψήφιων
ουσιών που παρέχεται από τον ECHA.

Εδώ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση με βάση οποιοδήποτε από τα πεδία
που εμφανίζονται στον κατάλογο: Αριθμός CAS
και αριθμός ΕΚ, ονομασία κατά IUPAC,
ονομασία ουσίας αναφοράς.

Ονομασία ουσίας αναφοράς όπως
εμφανίζεται στον κατάλογο
υποψήφιων ουσιών.

Αυτή είναι η ονομασία κατά
IUPAC της ουσίας.

Αριθμός CAS της ουσίας, εάν
διατίθεται.
Αριθμός ΕΚ ή αριθμός ευρετηρίου
της ουσίας, εάν διατίθεται.
Διεθνής μοναδικός
αναγνωριστικός κωδικός
(UUID) της ουσίας αναφοράς.

Ημερομηνία τελευταίας
τροποποίησης της ουσίας
αναφοράς.
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Αναφορά σχετιζόμενων ουσιών
Σε περίπτωση που χρειάζεται να γνωρίζετε ποιο αντικείμενο «ως έχει» περιλαμβάνει μια
συγκεκριμένη ουσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα παραπομπής σε πληροφορίες
της βάσης δεδομένων για σχετικές ουσίες

1

Επιλέξτε την
ουσία
αναφοράς.

2

3

Κάντε κλικ στο
εικονίδιο «i».

Εμφανίζεται ένα κυλιόμενο
παράθυρο με όλα τα αντικείμενα
«ως έχουν» που περιέχουν την
εν λόγω ουσία αναφοράς.
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Μετάβαση στη σελίδα αντικειμένων

Κάντε κλικ στο «Articles»
(Αντικείμενα), για να
αποκτήσετε πρόσβαση σε βάσεις
δεδομένων και φακέλους που
σχετίζονται με κοινοποιήσεις
SCIP.
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Σελίδα αντικειμένων (σύνολα δεδομένων)
Αυτή είναι η σελίδα αντικειμένων που περιέχει έναν κατάλογο με όλα τα σύνολα δεδομένων αντικειμένων (υπό εκπόνηση φακέλους) που έχουν δημιουργηθεί.

Κάνοντας κλικ στο «+ New article»
(Δημιουργία αντικειμένου),
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο
αντικείμενο (σύνολο δεδομένων).

Μέσω του
εικονιδίου με
τις τρεις
παύλες,
αριστερά της
κεφαλίδας,
εμφανίζεται
πάντα ένας
σύνδεσμος
με το κύριο
μενού.

Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε έναν
όρο αναζήτησης με βάση
οποιοδήποτε από τα πεδία που
εμφανίζονται σε αυτήν την
προβολή.

Όταν αυτό το στοιχείο
εμφανίζεται με έντονη γραφή,
υποδεικνύει την ύπαρξη του
καταλόγου με τα σύνολα
δεδομένων του αντικειμένου.

Συμπεριλάβετε πρόσθετα κριτήρια
αναζήτησης.

Λειτουργία μαζικής εξαγωγής και διαγραφής.
Πρόκειται για το όνομα που δώσατε στο αντικείμενο ή στο σύνθετο
προϊόν κατά τη δημιουργία ενός νέου συνόλου δεδομένων
αντικειμένου.

Διεθνής μοναδικός
αναγνωριστικός
κωδικός (UUID) του
συνόλου δεδομένων.

O τύπος «Primary Article Identifier» (βασικό αναγνωριστικό
αντικειμένου) που επιλέξατε κατά τη δημιουργία ενός νέου συνόλου
δεδομένων αντικειμένου.

Πρόκειται για την τιμή «Primary Article Identifier» (βασικό
αναγνωριστικό αντικειμένου) που εισαγάγατε κατά τη δημιουργία
ενός νέου συνόλου δεδομένων αντικειμένου.

Ημερομηνία τελευταίας
τροποποίησης του συνόλου
δεδομένων αντικειμένου.

Κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο ερωτηματικού
(?), μπορείτε να
μεταφορτώσετε το
εγχειρίδιο IUCLID.

Κάνοντας κλικ στο «Dossiers»
(Φάκελοι), μεταβαίνετε στον
κατάλογο των φακέλων
αντικειμένων που έχουν ήδη
δημιουργηθεί.

Κάντε κλικ
σε αυτό το
εικονίδιο
για να
ανοίξει νέο
παράθυρο
με το
σύνολο
δεδομένων.

Εικονίδιο IUCLID για τον εντοπισμό του τύπου
στοιχείου του συνόλου δεδομένων. Στην
προκειμένη περίπτωση, το σύνολο δεδομένων για
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το «Article» (Αντικείμενο).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σύνθετη αναζήτηση (Ι)
Απλή αναζήτηση:
μπορείτε να εισαγάγετε
έναν όρο αναζήτησης με
βάση οποιοδήποτε από τα
πεδία που εμφανίζονται
στον κατάλογο με τα
σύνολα δεδομένων των
αντικειμένων: ονομασία,
τύπος ή τιμή βασικού
αναγνωριστικού του
αντικειμένου (primary
article identifier).

Μπορείτε να
πραγματοποιήσετ
ε αναζήτηση με
βάση το όνομα
Επιλέγοντας αυτό το
τετραγωνίδιο, στον κατάλογο
αποτελεσμάτων θα
εμφανίζονται τα αντικείμενα
με τον τύπο υποβολής που
επιλέχθηκε για την επικύρωση
ή τη δημιουργία φακέλου.

Πληκτρολογήστε την
τιμή βασικού
αναγνωριστικού
αντικειμένου.

Επιλέγοντας έναν τύπο
αντικειμένου, τα αντικείμενα
«ως έχουν» ή τα σύνθετα
προϊόντα θα προβάλλονται
στους καταλόγους
αποτελεσμάτων.

Σύνθετη αναζήτηση:
Συμπεριλάβετε πρόσθετα κριτήρια
αναζήτησης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση με βάση άλλες
ονομασίες και άλλα
αναγνωριστικά αντικειμένων.
Επιλέγοντας μια ουσία από τον
κατάλογο υποψήφιων ουσιών, τα
αντικείμενα «ως έχουν» που
περιέχουν αυτή την ουσία θα
προβάλλονται στον κατάλογο
αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να επιλέξετε είτε μια
συγκεκριμένη ημερομηνία είτε κάποιο
εύρος ημερομηνιών. Στον κατάλογο
αποτελεσμάτων θα προβάλλονται τα
τροποποιημένα σύνολα δεδομένων
αντικειμένων ή οι φάκελοι που
δημιουργήθηκαν την εν λόγω
ημερομηνία.
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Σύνθετη αναζήτηση (ΙΙ)

Αναζήτηση με λογικό τελεστή: «AND»
(ΚΑΙ)
Αναζήτηση για σύνολα δεδομένων που
περιέχουν X και Y.
Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί
περισσότερα από ένα φίλτρα από
διαφορετικές ενότητες, το σύστημα θα
παρέχει σύνολα δεδομένων που πληρούν
όλα τα επιλεγμένα κριτήρια.

Αναζήτηση με λογικό
τελεστή: «OR» (Ή)
Αναζήτηση για σύνολα
δεδομένων που περιέχουν X ή
Y.
Όταν ο χρήστης επιλέγει
περισσότερες από μία ουσίες
στην ενότητα με το στοιχείο
που προκαλεί ανησυχία, το
σύστημα θα παρέχει όλα τα
σύνολα δεδομένων που
περιέχουν τη μία ουσία ή την
άλλη ουσία ή αμφότερες.
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Σελίδα αντικειμένων (φάκελοι)
Σελίδα που εμφανίζει τον κατάλογο με τους φακέλους αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί.
Κάντε κλικ στο «Dossiers»
(Φάκελοι) για να μεταβείτε
στον κατάλογο με τους
φακέλους αντικειμένων που
έχουν δημιουργηθεί.

Συμπεριλάβε
τε πρόσθετα
κριτήρια
αναζήτησης.

Όταν αυτό το
στοιχείο
εμφανίζεται με
έντονη γραφή,
υποδεικνύει την
ύπαρξη του
καταλόγου των
φακέλων
αντικειμένων
που έχουν
δημιουργηθεί.

Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε έναν όρο
αναζήτησης με βάση οποιοδήποτε από τα πεδία
που εμφανίζονται στον κατάλογο με τους
φακέλους αντικειμένων.

Λειτουργία
μαζικής εξαγωγής
και διαγραφής.
Ημερομηνία
δημιουργίας φακέλου.

Το όνομα που δώσατε στον
φάκελο κατά τη δημιουργία του.
Διεθνής μοναδικός
αναγνωριστικός κωδικός
(UUID) του φακέλου.

Η ονομασία, ο τύπος και η τιμή του
βασικού αναγνωριστικού του
αντικειμένου παρέχονται στο σύνολο
δεδομένων αντικειμένου.

Εικονίδιο
IUCLID για
να
δηλώσετε
το εν λόγω
στοιχείο ως
φάκελο.
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ΦΑΚΕΛΟΣ: Σύνθετη αναζήτηση (Ι)
Απλή αναζήτηση: μπορείτε να
εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης με βάση
οποιοδήποτε από τα πεδία που
εμφανίζονται στον κατάλογο φακέλων
αντικειμένων: όνομα φακέλου, ονομασία
αντικειμένου και τύπος ή τιμή του βασικού
αναγνωριστικού του αντικειμένου.

Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε
αναζήτηση με βάση
άλλες ονομασίες και
άλλα αναγνωριστικά
αντικειμένων.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση με βάση το όνομα φακέλου.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση με βάση την ονομασία
αντικειμένου.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση
τον τύπο και την τιμή του βασικού
αναγνωριστικού του αντικειμένου.

Σύνθετη αναζήτηση:
Συμπεριλάβετε πρόσθετα κριτήρια
αναζήτησης.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση με βάση την ουσία του
καταλόγου υποψήφιων ουσιών,
πληκτρολογώντας τον αριθμό CAS ή
ΕΚ ή/και την ονομασία κατά IUPAC.
Οι φάκελοι των αντικειμένων «ως
έχουν» που περιέχουν την εν λόγω
ουσία θα προβάλλονται στον
κατάλογο αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να επιλέξετε μια
συγκεκριμένη ημερομηνία ή εύρος
ημερομηνιών. Ο φάκελος που
δημιουργήθηκε την εν λόγω
ημερομηνία θα προβάλλεται στον
κατάλογο αποτελεσμάτων.

Πληκτρολο
γήστε την
τιμή του
βασικού
αναγνωρισ
τικού του
αντικειμένο
υ.
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ΦΑΚΕΛΟΣ: Σύνθετη αναζήτηση (ΙΙ)

Αναζήτηση με λογικό τελεστή: «AND»
(ΚΑΙ)
Αναζήτηση για φακέλους που
περιέχουν X και Y.
Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί
περισσότερα από ένα φίλτρα από
διαφορετικές ενότητες, το σύστημα
θα παρέχει φακέλους που πληρούν
όλα τα επιλεγμένα κριτήρια.
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Αναφορά σχετιζόμενων ουσιών
Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε ποια σύνθετα προϊόντα περιέχουν ως συστατικό ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο ή σύνθετο προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή
«inbound reference feature» (αναφορά σχετιζόμενων ουσιών).

1

Επιλέξτε το
αντικείμενο

2 Κάντε κλικ στο
εικονίδιο «i».

3

Εμφανίζεται ένα κυλιόμενο
παράθυρο με όλα τα σύνθετα
προϊόντα που περιέχουν το εν
λόγω αντικείμενο.
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Δημιουργία συνόλου δεδομένων
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες που αφορούν τη δημιουργία
συνόλου δεδομένων

Επισκόπηση προετοιμασίας φακέλου
(IUCLID)
1

Σύνολο δεδομένων
(Προετοιμασία
δεδομένων)

2

3
Διαδικασία
επικύρωσης

Φάκελος
(Δημιουργία
φακέλου)

Δημιουργία
ΣΥΝΟΛΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
αντικειμένου
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Προετοιμασία δεδομένων: δημιουργία συνόλου δεδομένων αντικειμένου
Κάντε κλικ στο «+ New article» (Δημιουργία
αντικειμένου) για να δημιουργήσετε ένα νέο
αντικείμενο (σύνολο δεδομένων).

1
2

Πληκτρολογήστε την ονομασία* του
αντικειμένου ή του σύνθετου προϊόντος σας.

Η ονομασία και το βασικό αναγνωριστικό
του αντικειμένου είναι βασικά στοιχεία για
την προετοιμασία των δεδομένων, των
φακέλων και των υποβολών σας στη
διαδικτυακή πύλη του ECHA (ECHA
submission portal).

3
Επιλέξτε τον τύπο του βασικού
αναγνωριστικού του
αντικειμένου* για το
αντικείμενο ή το σύνθετο προϊόν
σας.

4
Εισαγάγετε την τιμή του βασικού
αναγνωριστικού του
αντικειμένου* για το αντικείμενο
ή το σύνθετο προϊόν σας.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του «αντικειμένου» και την έννοια του «σύνθετου προϊόντος», ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα.
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Προετοιμασία δεδομένων: Αναγνωριστικά (I)

Κάντε κλικ στο «+ New item»
(Δημιουργία στοιχείου) για να
εισαγάγετε άλλες ονομασίες.

2
1

3

Στην ενότητα «Other names» (Άλλες ονομασίες), πρέπει να
εισαγάγετε άλλες ονομασίες των αντικειμένων ή των σύνθετων
προϊόντων που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές, σε
περίπτωση που οι εν λόγω ονομασίες είναι σημαντικές για να τους
επιτρέψουν να αναζητήσουν πληροφορίες στη βάση δεδομένων
SCIP (π.χ. εμπορική ονομασία και μοντέλο).

Επιλέξτε τον τύπο άλλης
ονομασίας.

Εισαγάγετε την άλλη
ονομασία του αντικειμένου
ή του σύνθετου προϊόντος
σας.

Για να ολοκληρώσετε,
κάντε κλικ στο «Close»
(Κλείσιμο).

4

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών, ανατρέξτε στο έγγραφο «Απαιτήσεις για κοινοποιήσεις SCIP».
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Προετοιμασία δεδομένων: αναγνωριστικά (II)
5

Κάντε κλικ στο «+ New item»
(Δημιουργία στοιχείου) για να
εισαγάγετε άλλα αναγνωριστικά
του αντικειμένου (αριθμητικά ή
αλφαριθμητικά).

7

Επιλέξτε τον τύπο του
άλλου αναγνωριστικού του
αντικειμένου.
Κάντε κλικ σε αυτό το πλήκτρο για
να διαγράψετε ένα ήδη εισηγμένο
στοιχείο.

6
Κάντε κλικ επάνω
στη γραμμή για να
εισαγάγετε άλλα
αναγνωριστικά του
αντικειμένου.

Πρόσθετα αναγνωριστικά (άλλα
αναγνωριστικά αντικειμένου) πρέπει να
υποβάλλονται για αντικείμενα ή σύνθετα
προϊόντα που πρόκειται να παρέχονται στους
καταναλωτές, σε περίπτωση που τα εν λόγω
αναγνωριστικά είναι διαθέσιμα σε αυτούς,
προκειμένου να μπορούν να αναζητήσουν
πληροφορίες στη βάση δεδομένων SCIP.

8

Εισαγάγετε το άλλο
αναγνωριστικό
αντικειμένου για το
αντικείμενο ή το σύνθετο
προϊόν σας.

9

Για να ολοκληρώσετε,
κάντε κλικ στο «Close»
(Κλείσιμο).
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Προετοιμασία δεδομένων: Mαζική εισαγωγή
αναγνωριστικών κωδικών προϊόντος (ΙΙΙ)

Κάντε κλικ στο
«Τηλεφόρτωση
υποδείγματος CSV»

1
Κάντε κλικ στο
«Import file»
(Εισαγωγή αρχείου)

Συμπληρώστε τα
δεδομένα σας στο
υπόδειγμα Excel που
τηλεφορτώσατε
(χρησιμοποιώντας
κωδικούς από τον
κατάλογο επιλογής
Παραρτημάτων
Μορφοτύπων SCIP)

3

Ελέγξτε αν ο κατάλογος
περιλαμβάνει τις σωστές
τιμές

4

2

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα συγκεκριμένου πεδίου όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία
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Προετοιμασία δεδομένων: Κατηγοριοποίηση
1

Επιλέξτε το στοιχείο «Article category» (Κατηγορία αντικειμένου) από τη συνδυασμένη ονοματολογία
(CN) ή τη βάση δεδομένων TARIC.
Αναγνωρίζει το αντικείμενο ή το σύνθετο προϊόν, ανάλογα με τη λειτουργία ή τη χρήση του (από
έναν εναρμονισμένο κατάλογο). Είναι σημαντικό για την αναγνώριση των ροών αποβλήτων που
επηρεάζονται.

2
Στο πεδίο «Production in European Union» (Παραγωγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση), μπορεί να θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση: το αντικείμενο
παράγεται ή συναρμολογείται στην ΕΕ;

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία αντικειμένου, ανατρέξτε στο έγγραφο «Απαιτήσεις για κοινοποιήσεις SCIP».
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Κατηγορία αντικειμένου
Επιλέξτε το «Article category» (Κατηγορία
αντικειμένου) κάνοντας κλικ στο «Please search
and select...» (Αναζητήστε και επιλέξτε...) ή
πληκτρολογώντας στο πεδίο «Select by typing
article text» (Επιλέξτε πληκτρολογώντας
κείμενο για το αντικείμενο)
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Προετοιμασία δεδομένων: χαρακτηριστικά και εικόνες
1

Κάντε κλικ στο «+ New item»
(Δημιουργία στοιχείου) για να
εισαγάγετε μια εικόνα.

2
Εισαγάγετε το ή τα χαρακτηριστικά
που συμβάλλουν στην αναγνώριση ή
τη διάκριση του αναφερόμενου
αντικειμένου ή του σύνθετου
προϊόντος.

3
Εισαγάγετε την τιμή και
επιλέξτε τη μονάδα.
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Προετοιμασία δεδομένων: οδηγία/ες ασφαλούς χρήσης
Εισαγάγετε επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν την ασφαλή
χρήση του αντικειμένου. Αν η αναγνώριση της ουσίας καταλόγου
υποψήφιων ουσιών επαρκεί για να επιτρέψει την ασφαλή χρήση
του αντικειμένου, μπορείτε είτε να επιλέξετε το πλαίσιο, είτε να
εισαγάγετε οδηγίες ασφαλούς χρήσης, κατά περίπτωση.
Πρέπει τουλάχιστον το πλαίσιο* να είναι επιλεγμένο.

1
Κάντε κλικ στο «+ New item»
(Δημιουργία στοιχείου) για να εισαγάγετε
οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

2

4

Επιλέξτε ένα αρχείο
(έγγραφο).

3
Κάντε κλικ στο «+ New item»
(Δημιουργία στοιχείου) για να
μεταφορτώσετε ένα αρχείο με
οδηγίες αποσυναρμολόγησης.

5
Επιλέξτε τη γλώσσα του
εγγράφου.
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Προετοιμασία δεδομένων: αντικείμενο και «στοιχεία που προκαλούν ανησυχία» (I)
Όταν δημιουργείτε ένα σύνολο δεδομένων ενός αντικειμένου «ως έχει», πρέπει να αναφέρετε τις πληροφορίες σχετικά με την ουσία του καταλόγου
υποψήφιων ουσιών στην ενότητα «Concern elements» (Στοιχεία που προκαλούν ανησυχία).
Εξ ορισμού, ένα σύνολο δεδομένων για ένα αντικείμενο «ως έχει» δεν εμφανίζει την ενότητα «Complex object component(s)» (Συστατικό/ά σύνθετου
προϊόντος).

1

Κάντε κλικ στο «+ New item» (Δημιουργία στοιχείου) για να αναφέρετε ένα σύνολο στοιχείων που
προκαλούν ανησυχία για κάθε ουσία του καταλόγου υποψήφιων ουσιών που περιέχεται στο αντικείμενο,
δηλαδή το εύρος τιμών συγκέντρωσης της ουσίας στο αντικείμενο και το υλικό που περιέχει την ουσία
(δηλαδή το υλικό από το οποίο αποτελείται το αντικείμενο ή το υλικό που ενσωματώνεται στο αντικείμενο
λόγω της χρήσης μείγματος που περιέχει την εν λόγω ουσία του καταλόγου υποψήφιων ουσιών). Τα στοιχεία
που προκαλούν ανησυχία αναφέρονται μόνο για αντικείμενο («ως έχει» ή σε ένα σύνθετο προϊόν).

2
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Προετοιμασία δεδομένων: αντικείμενο και «στοιχεία που προκαλούν ανησυχία» (ΙI)

3

Κάντε κλικ στο «Please select» (Επιλέξτε) για
να αναφέρετε το εύρος τιμών συγκέντρωσης
της ουσίας του καταλόγου υποψήφιων
ουσιών μέσα στο αντικείμενο.
Πρέπει να επιλεγεί ένα εύρος
τιμών συγκέντρωσης από τον
διαθέσιμο κατάλογο. Το
εύρος τιμών συγκέντρωσης
πρέπει να αναφέρεται με
ακρίβεια εάν οι πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στον
υποβάλλοντα. Πρέπει να
επιλεγεί τουλάχιστον εκείνο
που ενεργοποιεί τη σχετική
υποχρέωση.

4
Πρέπει να αναφέρεται μια κατηγορία υλικού ή
μείγματος.
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Προετοιμασία δεδομένων: αντικείμενο και «στοιχεία που προκαλούν ανησυχία» (ΙΙI)

5

Επιλέξτε το «Material category»
(Κατηγορία υλικού) κάνοντας κλικ στο
«Please search and select...» (Αναζητήστε
και επιλέξτε...) ή πληκτρολογώντας στο
πεδίο από κάτω.
Είναι σημαντική για την αναγνώριση των
ροών αποβλήτων που επηρεάζονται λόγω
του υλικού.

6
Για την καλύτερη περιγραφή του
υλικού από το οποίο αποτελείται το
αντικείμενο επιλέξτε μια πρόσθετη
κατηγορία υλικού.
46

Προετοιμασία δεδομένων: αντικείμενο και «στοιχεία που προκαλούν ανησυχία» (ΙV)
Επιλέξτε την κατηγορία μείγματος από το ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων (EuPCS), η οποία περιγράφει το μείγμα με την ουσία του καταλόγου
υποψήφιων ουσιών η οποία ενσωματώνεται σε επακόλουθο βήμα επεξεργασίας του αντικειμένου (π.χ. επίχριση, συγκολλητικό μέσο, συγκολλητικό υλικό).
Διαδικτυακός τόπος EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

7

Επιλέξτε το «Mixture category»
(Κατηγορία Μείγματος) κάνοντας κλικ
στο «Please search and select...»
(Αναζητήστε και επιλέξτε...) ή
πληκτρολογώντας στο πεδίο από κάτω.
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Προετοιμασία δεδομένων: αντικείμενο και «στοιχεία που προκαλούν ανησυχία» (V)

Αυτό το πεδίο είναι συναφές όταν χρειάζεται να
επικαιροποιήσετε την κοινοποίησή σας για να δηλώσετε ότι ένα
ήδη κοινοποιημένο αντικείμενο που περιείχε μια ουσία του
καταλόγου υποψήφιων ουσιών δεν την περιέχει πλέον. Αυτό θα
μπορούσε να συμβεί για διάφορους λόγους, για παράδειγμα
λόγω της υποκατάστασης της ουσίας με μια πιο ασφαλή
εναλλακτική.
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Προετοιμασία δεδομένων: συστατικό/ά σύνθετου προϊόντος (I)
Όταν αναφέρετε ένα σύνθετο προϊόν, πρέπει να συσχετίζετε τα συστατικά του (είτε αντικείμενο που περιέχει μια ουσία του καταλόγου υποψήφιων
ουσιών είτε ένα σύνθετο προϊόν (στο οποίο ενσωματώνεται ένα συστατικό που περιέχει ουσία του καταλόγου υποψήφιων ουσιών)).

Στοιχείο ανώτερου
επιπέδου
Ποδήλατο

Χειρολαβές τιμονιού (γκριπ)
Τροχοί

Συστατικά
Ελασ
τικά

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του «αντικειμένου» και την έννοια του «σύνθετου προϊόντος», ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με
τις απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα.
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Προετοιμασία δεδομένων: συστατικό/ά σύνθετου προϊόντος (ΙI)
1

Κάντε κλικ στο «+ New item» (Δημιουργία στοιχείου)
για να εισαγάγετε ένα συστατικό.

Επιλέξτε από τον κατάλογο ένα
υφιστάμενο αντικείμενο ή δημιουργήστε
ένα νέο αντικείμενο.

2

Κάντε κλικ στο «+ Select»
(Επιλογή) για να εισαγάγετε ένα
συστατικό.

3

Μπορείτε να
αναζητήσετε ένα
υφιστάμενο
αντικείμενο
χρησιμοποιώντας την
απλή αναζήτηση ή τη
σύνθετη αναζήτηση.

4
Αναφέρατε τον αριθμό των μονάδων του συστατικού στο σύνθετο προϊόν.
Μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν αριθμό πληκτρολογώντας τον στο αριστερό
πεδίο τιμών. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε εύρος μονάδων. Επιλέξτε
«>=» στον αριστερό κατάλογο επιλογών και πληκτρολογήστε τον μικρότερο
αριθμό στο αριστερό πεδίο τιμών. Επιλέξτε επίσης το «>=» στον δεξιό
κατάλογο επιλογών και πληκτρολογήστε τον μεγαλύτερο αριθμό στο δεξιό
πεδίο τιμών. Χρησιμοποιήστε ακέραιες τιμές.

Αφού επιλέξετε ή δημιουργήσετε ένα συστατικό σύνθετου προϊόντος, η ενότητα «Concern elements» (Στοιχεία που προκαλούν ανησυχία) δεν εμφανίζεται
πλέον για το σύνθετο προϊόν. Εξ ορισμού, ένα σύνολο δεδομένων για ένα σύνθετο προϊόν δεν εμφανίζει την ενότητα «Concern elements» (Στοιχεία που
προκαλούν ανησυχία).
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Προετοιμασία δεδομένων: συστατικό/ά σύνθετου προϊόντος (ΙΙI)
1
Κάντε κλικ στο «+ Create»
(Δημιουργία) για να
δημιουργήσετε ένα συστατικό
σύνθετου προϊόντος.

2
Εισαγάγετε τα δεδομένα για το
συστατικό του σύνθετου
προϊόντος.

Αφού συσχετίσετε ένα συστατικό του σύνθετου
προϊόντος και κάνετε κλικ στο «Save»
(Αποθήκευση), το συσχετισμένο συστατικό θα
εμφανίζεται σε δενδροειδή διάταξη στην αριστερή
πλευρά.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο αυτό
για να διαγράψετε ένα ήδη
εισηγμένο στοιχείο.

3

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του «article» (αντικειμένου) και την έννοια του «complex object» (σύνθετου προϊόντος), ανατρέξτε στην Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις για ουσίες σε
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αντικείμενα.

«Referencing» (Παραπομπή) σε φάκελο SCIP

Ο ECHA ανέπτυξε μια λειτουργία που επιτρέπει την
παραπομπή σε δεδομένα της SCIP που έχουν ήδη
υποβληθεί στον ECHA. Το «Referencing» (Παραπομπή)
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του
συνόλου δεδομένων IUCLID ενόψει της δημιουργίας
ενός φακέλου SCIP για ένα σύνθετο προϊόν και της
εισαγωγής πληροφοριών για ένα σύνθετο προϊόν,
αναφέροντας έναν αριθμό SCIP που παραπέμπει σε
πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί στη βάση
δεδομένων SCIP (π.χ. από την επιχείρηση ή τον
προμηθευτή σας). Για παράδειγμα, ο αριθμός SCIP
μπορεί να παρέχεται από τον προγενέστερο
προμηθευτή ως μια από τις πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1
του κανονισμού REACH.

Επισκόπηση του
«Referencing»
Χειρολαβή τιμονιού (γκριπ)
Φάκελος κοινοποίησης SCIP:
•
•
•

Χειρολαβή τιμονιού
(γκριπ)

Επιχείρηση 1 (παραγωγός)

Αναγνωριστικά
Οδηγία/-ες ασφαλούς
χρήσης
Στοιχεία που προκαλούν
ανησυχία

Χειρολαβή τιμονιού (γκριπ)
Αριθμός SCIP 1

Χειρολαβή τιμονιού (γκριπ)
Αριθμός SCIP 1 +
Πληροφορίες βάσει του άρθρου
33 παράγραφος 1 του
κανονισμού REACH.

Φάκελος κοινοποίησης SCIP («ελαφρού βάρους»):

Οι χρήστες-στόχοι αυτής της επιλογής μπορεί να είναι
συναρμολογητές ή παραγωγοί σύνθετων προϊόντων.

•
•
•

Αναγνωριστικά
Οδηγία/-ες ασφαλούς χρήσης
Συστατικό/-ά σύνθετου προϊόντος

Ποδήλατο A
Χειρολαβή τιμονιού (Αριθμός SCIP 1)
Επιχείρηση 2
(συναρμολογητής)

Τροχός X (αναγνωριστικά

+
κατηγοριοποίηση + χαρακτηριστικά +
πληροφορίες ασφαλούς χρήσης + συστατικό
σύνθετου προϊόντος)

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Referencing» (Παραπομπή), ανατρέξτε στα Εργαλεία παραπομπής σε δεδομένα SCIP που έχουν ήδη υποβληθεί στον ECHA.

Ποδήλατο A
Αριθμός SCIP 2
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Συστατικό/-ά σύνθετου προϊόντος & «Παραπομπή»
Στα βήματα που ακολουθούν παρέχονται εξηγήσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συστατικό σύνθετου προϊόντος το οποίο παραπέμπει σε
πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί στον ECHA.

1
Κάντε κλικ στο «+ Create»
(Δημιουργία) για να
δημιουργήσετε μια παραπομπή σε
συστατικό σύνθετου προϊόντος.

3
Αφού συσχετίσετε ένα συστατικό σύνθετου
προϊόντος για παραπομπή και κάνετε κλικ στο
«Save» (Αποθήκευση), το συσχετισμένο συστατικό
θα εμφανίζεται στη δενδροειδή διάταξη, στην
αριστερή πλευρά με το εικονίδιο βέλους.

2

Τα απαιτούμενα δεδομένα για το συστατικό σύνθετου
προϊόντος στο οποίο αφορά η παραπομπή είναι:
- Ονομασία αντικειμένου (εύλογη ονομασία για την
επιχείρηση που ετοιμάζει τα δεδομένα)
- Τύπος του βασικού αναγνωριστικού του αντικειμένου:
«SCIP Number» (Αριθμός SCIP)
- Τιμή του βασικού αναγνωριστικού του αντικειμένου:
αριθμός SCIP που παρέχεται από τον προμηθευτή του
αντικειμένου στο οποίο αφορά ή θέλετε να αφορά η
παραπομπή (π.χ. ο αριθμός SCIP ενός δικού σας
κοινοποιημένου αντικειμένου).

Σημείωση: Το αναγνωριστικό του συστατικού στο οποίο παραπέμπετε και το οποίο ο ECHA θα
καταστήσει διαθέσιμο στον διαδικτυακό του τόπο (βάση δεδομένων SCIP) είναι η ονομασία όπως
αυτή παρέχεται στην αρχική κοινοποίηση SCIP στην οποία παραπέμπετε (δηλ. όχι η ονομασία
αντικειμένου που χρησιμοποιείτε για την παραπομπή). Π.χ. αν η ονομασία του αντικειμένου στο
οποίο γίνεται η παραπομπή στην κοινοποίηση του προμηθευτή σας είναι «Handlebar Grip»
(Χειρολαβή τιμονιού) αλλά εσείς στο δικό σας σύνολο δεδομένων χρησιμοποιήσετε την ονομασία «H
Grip_3_V2» (H Χειρολαβή_3_V2), κατά τη διάδοση των πληροφοριών θα εμφανίζεται η ονομασία
«Handlebar Grip» (Χειρολαβή τιμονιού) και όχι «H Grip_3_V2» (H Χειρολαβή_3_V2).

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «παραπομπή», ανατρέξτε στα Εργαλεία παραπομπής στα δεδομένα SCIP που έχουν ήδη υποβληθεί στον
ECHA.

53

Εξαγωγή συνόλων δεδομένων και άλλες λειτουργίες
Κάντε κλικ στο
εικονίδιο με τις τρεις
παύλες για να
ανοίξετε και άλλες
λειτουργίες.

Εξαγάγετε το σύνολο
δεδομένων τοπικά,
επιλέγοντας το «Export to
i6z» (Εξαγωγή σε
μορφότυπο i6z). Δώστε στο
σύνολο δεδομένων μια
εύλογη ονομασία για την
ευχερέστερη διαχείριση του.

Δημιουργήστε μια έκθεση
επισκόπησης του συνόλου
των δεδομένων με
ευαίσθητες και χωρίς
ευαίσθητες πληροφορίες.

Προβάλετε τους
σχετικούς
φακέλους.

Κάντε κλικ στο
«Validate» (Επικύρωση)
για να επικυρώσετε το
σύνολο δεδομένων σας.

Κάντε κλικ στο «Create
dossier» (Δημιουργία
φακέλου) για να
δημιουργήσετε έναν
φάκελο.
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Επικύρωση των πληροφοριών
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργία «Validation assistant»
(Βοηθός επικύρωσης)

Validation assistant (Βοηθός επικύρωσης)
Ο Βοηθός επικύρωσης διενεργεί ελέγχους με βάση ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων για να επικυρώσει ότι η εισαγωγή των πληροφοριών έχει
πραγματοποιηθεί με τον αναμενόμενο τρόπο.
Για να χρησιμοποιήσει τον Βοηθό επικύρωσης, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα περιβάλλον εργασίας.
Οι κανόνες θα καθορίζουν αν ο φάκελος, μετά τη δημιουργία του, θα εγκριθεί, θα απορριφθεί ή θα εγκριθεί με προειδοποιήσεις, ανάλογα με τους εκάστοτε
ισχύοντες κανόνες.
Το αποτέλεσμα της επικύρωσης είναι μια έκθεση, η οποία απαριθμεί τους κανόνες (αν υπάρχουν) εξαιτίας των οποίων ενεργοποιήθηκε ο Βοηθός επικύρωσης. Για
τον κατάλογο των κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο έγγραφο «Validation rules for SCIP notifications» (Κανόνες επικύρωσης για κοινοποιήσεις SCIP).
Στο πεδίο «Working context:»
(Περιβάλλον εργασίας:), επιλέξτε:
«SCIP Notification» (Κοινοποίηση
SCIP).

1

Κάντε κλικ στο
«Validate»
(Επικύρωση).

2

Το σύστημα επιτρέπει να
συμπεριληφθεί το όνομα του
φακέλου που μπορείτε να
δημιουργήσετε μετά τη χρήση του
Βοηθού Επικύρωσης (μπορεί να
συμπληρωθεί ή να επικαιροποιηθεί
αργότερα).

3
Κάντε κλικ στο
«Validate»
(Επικύρωση).

4
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Έκθεση επικύρωσης του συνόλου δεδομένων
Όταν ενεργοποιείται ο Βοηθός επικύρωσης εξαιτίας κάποιων κανόνων, η σχετική έκθεση επικύρωσης παραθέτει τον κατάλογο με τους
ελέγχους βάσει των οποίων διαπιστώθηκαν «failures» (αστοχίες) ή προέκυψαν «warnings» (προειδοποιήσεις) για την υποβολή.

3

Κάντε κλικ στο «Re-validate»
(Επανάληψη επικύρωσης) για να
επαναλάβετε τη διαδικασία
επικύρωσης.

Εξαγάγετε την έκθεση
του Βοηθού επικύρωσης
σε ένα αρχείο Excel
κάνοντας κλικ στο
«Export to Excel»
(Εξαγωγή στο Excel).

1

Εάν υπάρχει, χρησιμοποιήστε τον
σύνδεσμο ανακατεύθυνσης στο σημείο
για το οποίο απαιτείται εκ νέου έλεγχος ή
εισαγωγή στοιχείων.

Κάντε τις αλλαγές που χρειάζεται και,
ακολούθως, κάντε κλικ στο «Save»
(Αποθήκευση) προτού επαναλάβετε τη
διαδικασία επικύρωσης.

2
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Έκθεση επικύρωσης συνόλου δεδομένων
Όταν δεν ενεργοποιείται ο Βοηθός επικύρωσης εξαιτίας κάποιων κανόνων, η έκθεση επικύρωσης θα δημιουργήσει
μια πρόσθετη σημείωση που υπογραμμίζει ότι εκτελούνται πρόσθετοι έλεγχοι στο σύστημα κατά την υποβολή.

Κάντε κλικ στο «Χ» για
να επιστρέψετε στο
αντικείμενο.
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Δημιουργία φακέλου
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις λειτουργίες για τη δημιουργία φακέλου

Δημιουργήστε τον φάκελο

1

2

Στο πεδίο «Working context:»
(Περιβάλλον εργασίας:),
επιλέξτε: «SCIP Notification»
(Κοινοποίηση SCIP).

Κάντε κλικ στο
«Create dossier»
(Δημιουργία
φακέλου).

Κάντε κλικ στο «Proceed
to submission»
(Μετάβαση στην
υποβολή) για να
ανοίξετε τη διαδικτυακή
πύλη υποβολής.

3
Καταχωρίστε το
όνομα του φακέλου.

4

Κάντε κλικ στο
«Create dossier»
(Δημιουργία
φακέλου).
Κάντε κλικ στο «Open
dossier» (Άνοιγμα
φακέλου) για να
προβάλετε τον
φάκελο.
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Προβολή φακέλου

Πληροφορίες σχετικά
με τον τύπο
υποβολής φακέλου.

Έκδοση του
μορφοτύπου SCIP.

Το θέμα του φακέλου
αντιστοιχεί στην
ονομασία του
αντικειμένου του
συνόλου δεδομένων.

Σχόλια επί του
φακέλου τα οποία
ορίζονται από τον
χρήστη στο στάδιο
δημιουργίας
φακέλου.
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Εξαγωγή φακέλων και άλλες λειτουργίες
Κάντε κλικ στο «View
dossiers» (Προβολή
φακέλων) για να
ανοίξετε άλλες εκδόσεις
φακέλων.

Κάντε κλικ στο «Go to
source» (Μετάβαση στην
πηγή) για να ανοίξετε το
σύνολο δεδομένων που
σχετίζεται με τον φάκελο.

Κάντε κλικ στο
«Validate» (Επικύρωση)
για να επικυρώσετε τον
φάκελο.

Εξαγάγετε τον φάκελο
τοπικά, επιλέγοντας το
στοιχείο «Export to i6z»
(Εξαγωγή σε μορφότυπο
i6z). Δώστε στον φάκελο
ένα εύλογο όνομα για την
ευχερέστερη διαχείρισή του.

Δημιουργήστε μια έκθεση
επισκόπησης του φακέλου
με ευαίσθητες και χωρίς
ευαίσθητες πληροφορίες.

Κάντε κλικ στο
εικονίδιο με τις τρεις
παύλες για να
ανοίξετε και άλλες
λειτουργίες.

Κάντε κλικ στο «Proceed to
submission» (Μετάβαση
στην υποβολή) για να
ανοίξετε τη διαδικτυακή
πύλη υποβολής.

Συγκρίνετε δύο
φακέλους.
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Υποβολή κοινοποίησης SCIP
Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει πώς να υποβάλετε μια κοινοποίηση SCIP

ECHA submission portal (Διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA)
Η διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA (ECHA submission portal) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για την υποβολή πληροφοριών ακολουθώντας τον
εναρμονισμένο μορφότυπο.
Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας στο σύστημα, ανοίγει η σελίδα της διαδικτυακής πύλης υποβολής του ECHA ECHA Submission Portal landing.

Το μενού περιήγησης
στη διαδικτυακή πύλη.

Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του ECHA (ECHA Submission portal) για σκοπούς υποβολής κοινοποιήσεων μέσω της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους του ECHA ECHA Cloud Service
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1

Επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής
κοινοποιήσεων SCIP
(Πύλη υποβολής)
Μεταφόρτωση και
υποβολή
φακέλου

2

Αυτοματοποιημένη
επικύρωση της
υποβληθείσας
κοινοποίησης

3
Έκθεση υποβολής

1
Υποβολή
απλοποιημένης
κοινοποίησης SCIP
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP», ανατρέξτε στα
Εργαλεία παραπομπής στα δεδομένα SCIP που έχουν ήδη υποβληθεί στον ECHA.
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ECHA Submission Portal Search page (Σελίδα αναζήτησης στη
διαδικτυακή πύλη υποβολής
του ECHA)
Το εικονίδιο διαλόγου
οδηγεί σε εξωτερικές
πηγές πληροφοριών,
όπως διαδικτυακά
σεμινάρια.

Το εικονίδιο του κουδουνιού
ειδοποιεί τον χρήστη (π.χ. όταν
κυκλοφορούν νέες εκδόσεις).

Το εικονίδιο χρήστη εμφανίζει το όνομα και τη
Νομική Οντότητα του χρήστη. Όταν κάνετε κλικ
επάνω του, ανοίγει ένα νέο παράθυρο
ανακατεύθυνσης προς τον πίνακα εργαλείων του
υπολογιστικού νέφους του ECHA, στις λειτουργίες
διαχείρισης λογαριασμών και στην αποσύνδεση.

Εξαγάγετε σε ένα αρχείο excel
τον κατάλογο των υποβολών που
περιλαμβάνονται στην
αναζήτηση.

Ο κατάλογος είναι κενός μέχρις ότου
ολοκληρωθεί μια υποβολή.
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ECHA Submission Portal Search Page (Σελίδα
αναζήτησης στη διαδικτυακή πύλη υποβολής του ECHA)
Όλες οι υποβολές που γίνονται από τη Νομική Οντότητα θα παρατίθενται εδώ.

Όνομα φακέλου και
αντικειμένου.

Σύμβολο
αρχικής υποβολής.

Τύπος και τιμή του βασικού
αναγνωριστικού του
αντικειμένου.

Αριθμός SCIP*.

Σύμβολο
επικαιροποίησης της
υποβολής.

Κάντε κλικ στο
«submission number»
(αριθμός υποβολής) για
την προβολή της έκθεσης
υποβολής.

Ημερομηνία
υποβολής.
Για κάθε υποβολή εμφανίζεται και η κατάστασή της:
το σύμβολο «

» υποδηλώνει επιτυχημένη υποβολή.

το σύμβολο «

» υποδηλώνει αποτυχημένη υποβολή.

το σύμβολο «
προειδοποιήσεις.

» υποδηλώνει επιτυχημένη υποβολή αλλά με

Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα μπορεί να επεξεργάζεται την υποβολή και η
κατάσταση να εκκρεμεί – όπως υποδηλώνει το κυκλικό σύμβολο αναμονής.

*Ο αριθμός SCIP αντιστοιχίζεται από το σύστημα στην αρχική κοινοποίηση SCIP ενός
αντικειμένου. Είναι κοινός για όλες τις σχετικές υποβολές του ίδιου αντικειμένου (ίδια Νομική
Οντότητα, ίδιος τύπος και τιμή του βασικού αναγνωριστικού του αντικειμένου).
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Κριτήρια αναζήτησης
1

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση με βάση τον τύπο φακέλου.

2

3
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με βάση
την ημερομηνία υποβολής, την κατάσταση
υποβολής ή/και τους τύπους κοινοποίησης.

Μετά την
αντιστοίχιση αριθμού
SCIP, το σύστημα θα
προβάλλει τις
υποβολές σας με
αυτόν τον αριθμό
SCIP ή θα προβάλλει
μια υποβολή
απλουστευμένης
κοινοποίησης SCIP
(SSN) που έχει
υποβληθεί με αυτόν
τον αριθμό SCIP.
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ECHA submission portal (Διαδικτυακή
πύλη υποβολής του ECHA)
Μεταφόρτωση & υποβολή
Από αυτήν τη σελίδα μπορείτε να μεταφορτώνετε και να υποβάλετε κοινοποίηση SCIP.

2

Μετά την επιλογή του σωστού αρχείου
για μεταφόρτωση, το αρχείο θα
εμφανίζεται εδώ. Αν δεν είναι το σωστό
αρχείο, απλώς κάντε κλικ στο
«Remove» (Κατάργηση) και
επαναλάβετε τη μεταφόρτωση.

1

3

Όταν όλα είναι έτοιμα, πιέστε το
«Submit» (Υποβολή) για να
υποβάλετε τον φάκελο!

Για να υποβάλετε έναν φάκελο SCIP,
χρειάζεται πρώτα να τον
μεταφορτώσετε εδώ, επιλέγοντάς τον
μέσω των λειτουργιών «Browse»
(Αναζήτηση) ή «Drag and Drop»
(Μεταφορά και Απόθεση).

4

Μετά την υποβολή,
αντιστοιχίζεται ένας αριθμός
υποβολής. Κάντε κλικ στον
αριθμό υποβολής για να έχετε
πρόσβαση στην έκθεση
υποβολής.
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Επιτυχής επικύρωση - η υποβολή πέρασε επιτυχώς τους ελέγχους επικύρωσης και ο φάκελος έχει προωθηθεί στη βάση
δεδομένων SCIP.

Επιτυχής επικύρωση ! - η υποβολή πέρασε τους ελέγχους επικύρωσης με προειδοποιήσεις. Μια έκθεση σχετικά με την επικύρωση
που απαριθμεί τις πιθανές ελλείψεις θα είναι διαθέσιμη για τον υποβάλλοντα.

Έκθεση υποβολής (Ι)
Ο αριθμός υποβολής
αντιστοιχίζεται αυτόματα από το
σύστημα σε κάθε υποβολή.

Μη επιτυχής επικύρωση X - ο φάκελος απέτυχε στους ελέγχους επικύρωσης και δεν προωθήθηκε στη βάση δεδομένων SCIP. Μια
έκθεση σχετικά με την επικύρωση που απαριθμεί τις πιθανές ελλείψεις θα είναι διαθέσιμη για τον υποβάλλοντα και απαιτείται νέα
υποβολή.

Όνομα χρήστη
Όνομα ΝΟ
UUID ΝΟ

Ο αριθμός SCIP αντιστοιχίζεται
από το σύστημα στην αρχική
κοινοποίηση SCIP ενός
αντικειμένου. Είναι κοινός για όλες
τις σχετικές υποβολές του ίδιου
αντικειμένου (ίδια Νομική
Οντότητα, ίδιος τύπος και τιμή
βασικού αναγνωριστικού
αντικειμένου).

Πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη
και τη Νομική Οντότητα (όνομα και
UUID)
που
υποβάλλει
την
κοινοποίηση SCIP.

Τα συμβάντα με χρονοσφραγίδα στη
διαδικασία υποβολής.

Περιέχει όλες τις υποβολές που
σχετίζονται με τον αριθμό SCIP
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Όνομα χρήστη
Όνομα ΝΟ
UUID ΝΟ

Έκθεση υποβολής (ΙΙ):
Πληροφορίες υποβολής

Ο αριθμός SCIP αντιστοιχίζεται από το σύστημα στην αρχική κοινοποίηση SCIP ενός
αντικειμένου. Είναι κοινός για όλες τις σχετικές υποβολές του ίδιου αντικειμένου (ίδια Νομική
Οντότητα, ίδιος τύπος και τιμή βασικού αναγνωριστικού αντικειμένου).
Ονομασία αντικειμένου της κοινοποίησης SCIP που έχει
υποβληθεί.
Τύπος και τιμή του βασικού αναγνωριστικού του αντικειμένου της κοινοποίησης SCIP που έχει
υποβληθεί.
Όνομα φακέλου της κοινοποίησης SCIP που έχει υποβληθεί.
Διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (UUID) φακέλου της κοινοποίησης SCIP που έχει
υποβληθεί.
Όνομα αρχείου του φακέλου που
έχει υποβληθεί.

Τύπος κοινοποίησης: Αρχική ή επικαιροποίηση
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Απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP (SSN)
Η SSN είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον ECHA για να διευκολύνει την εκπλήρωση της υποχρέωσης κοινοποίησης SCIP χωρίς την
προετοιμασία φακέλου IUCLID. Για παράδειγμα, αφορά υποβολές από διανομείς (που δεν είναι εισαγωγείς) και υπάγονται στην ίδια αλυσίδα
εφοδιασμού ή επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων (Ε&A 1777).
Εφαρμόζεται μόνο αν το αντικείμενο/το σύνθετο προϊόν που παραλαμβάνεται είναι το ίδιο με αυτό που παρέχεται.
Ο αποδέκτης του αντικειμένου μπορεί να παραπέμψει στις πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί στον ECHA (π.χ. από τον προγενέστερο
προμηθευτή) υποβάλλοντας τον αριθμό SCIP μέσω της διαδικτυακής πύλης υποβολής του ECHA (ECHA submission portal).
Υποβάλλοντας μια SSN, ο αποδέκτης του αντικειμένου συσχετίζει το περιεχόμενο της κοινοποίησης SCIP με την κοινοποίηση και τις
επικαιροποιήσεις της στις οποίες ο ίδιος παραπέμπει (π.χ. την κοινοποίηση SCIP του προγενέστερου προμηθευτή).

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Referencing» (παραπομπή), ανατρέξτε στα Εργαλεία παραπομπής στα
δεδομένα SCIP που έχουν ήδη υποβληθεί στον ECHA.
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Πώς λειτουργεί η απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP?
Παραθέτουμε εδώ και εξηγούμε τα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας ένα υποθετικό παράδειγμα (ποδήλατο).

1
Ποδήλατο A
ΝΟ 1
Παραγωγός εισαγωγέας

Ποδήλατο A
Κοινοποίηση
SCIP 1
Ποδήλατο A
Αριθμός SCIP 1

2

Ποδήλατο
A
ΝΕΑ
Αριθμός
SCIP 2

3

Ποδήλατο A
Αριθμός SCIP 1+
Πληροφορίες
άρθρο 33
παράγραφος 1
REACH

4

ΝΟ2+αριθμός SCIP 1
SSN Ποδηλάτου A

Ποδήλατο A
ΝΟ 2
Διανομέας

4
5

Ποδήλατο
A
ΝΕΑ
Αριθμός
SCIP 3

ΝΟ3+αριθμό
ς SCIP 1
SSN
Ποδηλάτου
A

Ποδήλατο A
ΝΟ 3
Διανομέας

5

Ποδήλατο A
Αριθμός SCIP 3
+
Πληροφορίες
άρθρο 33
παράγραφος 1
REACH
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Στάδια 1 & 2

Ένας φορέας της αλυσίδας εφοδιασμού (π.χ. παραγωγός,
εισαγωγέας ή συναρμολογητής) ενός αντικειμένου ή σύνθετου
προϊόντος υποβάλλει φάκελο κοινοποίησης SCIP στον ECHA.

1
Ποδήλατο A
ΝΟ 1
Παραγωγός εισαγωγέας

Ποδήλατο A
Κοινοποίηση
SCIP 1
Ποδήλατο A
Αριθμός SCIP 1

2

Μετά την επιτυχή υποβολή, ο
υποβάλλων λαμβάνει από τον
ECHA έναν αριθμό SCIP για το
αντικείμενο «ως έχει» ή το
σύνθετο προϊόν.

Όνομα χρήστη
Όνομα ΝΟ
UUID ΝΟ

Έκθεση υποβολής
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Στάδιο 3: Κοινή χρήση αριθμού SCIP
Ο προμηθευτής ενός αντικειμένου «ως έχει» ή σύνθετου προϊόντος (π.χ. παραγωγός, εισαγωγέας ή συναρμολογητής) παρέχει στους πελάτες τον
αριθμό SCIP που παρέλαβε από την έκθεση κοινοποίησης SCIP, στο πλαίσιο ή μαζί με τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε μεταγενέστερα στάδια
της αλυσίδας εφοδιασμού, δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH.
Αν ο προμηθευτής αντικειμένων «ως έχουν» ή σύνθετων προϊόντων έχει υποβάλει πολλαπλές κοινοποιήσεις SCIP για τα αντικείμενα ή τα σύνθετα προϊόντα του, ο εν λόγω
φορέας μπορεί να εξαγάγει τις σχετικές πληροφορίες υποβολής για μία ή περισσότερες κοινοποιήσεις SCIP σε ένα αρχείο Excel, μπορεί δε να το μοιράζεται με τον επόμενο
φορέα ή φορείς (πελάτης ή πελάτες).

Ποδήλατο A
ΝΟ 1
Παραγωγός εισαγωγέας

Η λειτουργία «Export to Excel»
(Εξαγωγή στο Excel) επιτρέπει την
εξαγωγή αριθμών SCIP πολλαπλών
υποβολών, καθώς και άλλων
πληροφοριών υποβολής.

3
Ποδήλατο A
Αριθμός SCIP 1
+
Πληροφορίες
άρθρο 33
παράγραφος 1
REACH

ΝΟ 2
Διανομέας

Αριθμός SCIP

ΝΟ 3
Διανομέας

Όνομα φακέλου και
αντικειμένου

Τύπος και τιμή βασικού
αναγνωριστικού αντικειμένου
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4η ενέργεια: Απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP
Η Νομική Οντότητα μπορεί να υποβάλει απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP (SSN) για έναν μεμονωμένο αριθμό SCIP ή περισσότερες από
μία SSN ταυτόχρονα (μαζική κοινοποίηση), παρέχοντας ένα αρχείο Excel που περιλαμβάνει τους προς κοινοποίηση αριθμούς SCIP.

4
ΝΟ2+αριθμός
SCIP 1
SSN
Ποδηλάτου
A

Ποδήλατο
A
ΝΕΑ SCIP
Αριθμός 3

Ποδήλατο
ΝΟ 3
A
Διανομέας
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Απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP:
Μεμονωμένος αριθμός SCIP

Όνομα και UUID
Νομικής Οντότητας που
υποβάλλει την SSN
Εισαγάγετε τον αριθμό SCIP του αντικειμένου ή
του προς κοινοποίηση σύνθετου προϊόντος και
κάντε κλικ στο «Submit» (Υποβολή).

Μετά την υποβολή,
αντιστοιχίζεται ένας
αριθμός υποβολής. Κάντε
κλικ στον αριθμό
υποβολής για να έχετε
πρόσβαση στην έκθεση
υποβολής.

Αριθμός SCIP που
χρησιμοποιείται για την
υποβολή της SSN.
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Μαζική απλοποιημένη κοινοποίηση
SCIP
Μεταφορτώστε ένα αρχείο Excel που περιλαμβάνει
στην πρώτη στήλη με τους αριθμούς SCIP των
αντικειμένων και των σύνθετων προϊόντων προς
κοινοποίηση. Μεταφορτώστε το σχετικό αρχείο,
επιλέγοντάς το μέσω των λειτουργιών «Browse»
(Αναζήτηση) ή «Drag and Drop» (Μεταφορά και
Απόθεση).

Το σύστημα θα εμφανίσει τις εγγραφές
που έχουν μεταφορτωθεί από το αρχείο
Excel. Αν ο κατάλογος περιλαμβάνει τις
σωστές τιμές, κάντε κλικ στο «Submit»
(Υποβολή).

Όνομα και UUID
Νομικής Οντότητας που
υποβάλλει την SSN.

Μετά την υποβολή,
αντιστοιχίζεται ένας
αριθμός υποβολής. Κάντε
κλικ στον αριθμό υποβολής
για να έχετε πρόσβαση στην
έκθεση υποβολής.

Το σύστημα θα
εμφανίσει τις εγγραφές
που χρησιμοποιήθηκαν
για την υποβολή της
SSN.
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5η ενέργεια: Έκθεσης υποβολής, νέος αριθμός SCIP
Αν η κατάσταση υποβολής
είναι «Succeeded»
(Επιτυχής), η διαδικασία
κοινοποίησης SCIP έχει
ολοκληρωθεί.

Πληροφορίες σχετικά με τον
χρήστη
και
τη
Νομική
Οντότητα (όνομα και UUID)
που
υποβάλλει
την
κοινοποίηση SCIP.

Όνομα χρήστη
Όνομα ΝΟ
UUID ΝΟ

ΝΟ2+αριθμό
ς SCIP 1
SSN
Ποδηλάτου
A

5
Ποδήλατο
A
ΝΕΑ
Αριθμός
SCIP 3

ΝΕΟΣ αριθμός SCIP που
προορίζεται για κοινή χρήση με
τον επόμενο φορέα στην αλυσίδα
εφοδιασμού.
Αριθμός SCIP που
χρησιμοποιείται για την υποβολή
της SSN από προγενέστερο
προμηθευτή.

Όνομα, τύπος και τιμή του
βασικού αναγνωριστικού του
αντικειμένου από την κοινοποίηση
SCIP στην οποία γίνεται παραπομπή
(από τη βάση δεδομένων SCIP).

Ποδήλατο A
ΝΟ 3
Διανομέας
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Απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP
για μία ή περισσότερες Νομικές Οντότητες
Η λειτουργία «foreign user» (ξένος χρήστης) επιτρέπει σε τρίτους να υποβάλλουν δεδομένα για λογαριασμό
φορέα υποκείμενου σε υποχρεώσεις.
Ένας ξένος χρήστης μπορεί να υποβάλει στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας πολλές απλοποιημένες
κοινοποιήσεις SCIP (SSN) για μία ή περισσότερες Νομικές Οντότητες.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, όταν επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο
όμιλο διαθέτουν το ίδιο αντικείμενο στην αγορά χρησιμοποιώντας SSN (βλ. Ε&A 1777).

Πώς χρησιμοποιείται;
1. Καθορίστε τα δικαιώματα ξένου χρήστη για τις ενδιαφερόμενες
Νομικές Οντότητες.
2. Συγκεντρώστε τους αριθμούς SCIP που απαιτούνται για την υποβολή
SSN.
3. Αποκτήστε πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη υποβολή του ECHA.
4. Επιλέξτε το στοιχείο «Submit a simplified SCIP Notification» (Υποβολή
απλοποιημένης κοινοποίησης SCIP).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ξένου χρήστη, ανατρέξτε στις ερωτήσεις/απαντήσεις Ε&A 1665, Ε&A 960
και στο Εγχειρίδιο λογαριασμών του ECHA.
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Μεμονωμένος αριθμός SCIP για SSN (I)
1

Καθορίστε τα
δικαιώματα
ξένου χρήστη
για τις
ενδιαφερόμενες
Νομικές
Οντότητες.

2

Μεμονωμένος αριθμός SCIP για SSN:
Εισαγάγετε τον αριθμό SCIP του αντικειμένου ή
του σύνθετου προϊόντος προς κοινοποίηση και
κάντε κλικ στο «Continue» (Συνέχεια).
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Μεμονωμένος αριθμός SCIP για SSN (IΙ)

3
Όνομα ΝΟ Α
Όνομα ΝΟ Β

Επιλέξτε μία ή περισσότερες
Νομικές Οντότητες από τον
κατάλογό σας και κάντε κλικ
στο «Submit» (Υποβολή).

Όνομα ΝΟ Α
Όνομα ΝΟ Β
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Μεμονωμένος αριθμός SCIP για SSN (IΙΙ)

Αριθμός SCIP που
χρησιμοποιείται για την
υποβολή της SSN.

Όνομα
ΝΟ

83

Μαζική απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP (Ι)
1

Καθορίστε τα
δικαιώματα
ξένου χρήστη
για τις
ενδιαφερόμενες
Νομικές
Οντότητες.

2
Μεταφορτώστε ένα
αρχείο Excel που
περιλαμβάνει στην
πρώτη στήλη με τους
αριθμούς SCIP των
αντικειμένων και των
σύνθετων προϊόντων
προς κοινοποίηση.

Επισκόπηση του Σταδίου 3: Μοιραστείτε τη διαφάνεια με τον αριθμό SCIP (διαφάνεια 74) για να δείτε πώς ένας κοινοποιών μπορεί να μοιραστεί, με ένα
αρχείο Excel, τους αριθμούς SCIP των αντικειμένων ή των σύνθετων προϊόντων που έχει κοινοποιήσει.
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Μαζική απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP (ΙΙ)

3
Το σύστημα θα εμφανίσει τις
εγγραφές που έχουν
μεταφορτωθεί από το αρχείο
Excel. Ελέγξτε αν ο κατάλογος
περιλαμβάνει τις σωστές τιμές.

Επιλέξτε μία ή
περισσότερες Νομικές
Οντότητες από τον
κατάλογό σας και
κάντε κλικ στο
«Submit» (Υποβολή).
LE name A

LE name B
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4

Μαζική απλοποιημένη κοινοποίηση SCIP (ΙΙΙ)

Όνομα ΝΟ Β
Όνομα ΝΟ Β
Όνομα ΝΟ Β
Όνομα ΝΟ Β
Όνομα ΝΟ Β
Όνομα ΝΟ Α
Όνομα ΝΟ Α
Όνομα ΝΟ Α
Όνομα ΝΟ Α
Όνομα ΝΟ Α

Κάντε κλικ σε έναν αριθμό
υποβολής για να έχετε
πρόσβαση στην αντίστοιχη
έκθεση υποβολής.

Αριθμοί SCIP που
χρησιμοποιούνται για
την υποβολή SSN.
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Έκθεση υποβολής

Όνομα χρήστη
Όνομα ΝΟ Α
Όνομα ΝΟ UUID

ΝΕΟΣ αριθμός SCIP της νέας
SSN.

Αριθμός SCIP που
χρησιμοποιείται για την υποβολή
της SSN από προγενέστερο
προμηθευτή.
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Ενημέρωση πληροφοριών στη βάση δεδομένων SCIP
Αν οι πληροφορίες SCIP για ένα αντικείμενο χρειάζονται επικαιροποίηση, μπορείτε να
επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σύνολο δεδομένων του αντικειμένου και
να δημιουργήσετε νέο φάκελο. Το βασικό αναγνωριστικό του αντικειμένου στον φάκελο πρέπει να
παραμείνει ακριβώς ως έχει.
Η υποβολή, από την ίδια Νομική Οντότητα, του εν λόγω νέου φακέλου με το ίδιο βασικό
αναγνωριστικό του αντικειμένου θα παραληφθεί ως επικαιροποίηση της κοινοποίησης SCIP για
το εν λόγω αντικείμενο ή το σύνθετο προϊόν.

Επισκόπηση της διαδικασίας επικαιροποίησης
της κοινοποίησης SCIP
2

1
Επικαιροποίηση
συνόλου
δεδομένων

4

3
Διαδικασία
επικύρωσης

Νέος φάκελος
(επικαιροποιημέ
νες
πληροφορίες
αντικειμένου)

Υποβολή νέου
φακέλου
Νέος αριθμός
υποβολής
Ίδιος αριθμός SCIP

Φάκελος

Σημαντική επισήμανση:
Ο νέος φάκελος πρέπει να διατηρήσει το βασικό αναγνωριστικό αντικειμένου ακριβώς ως έχει για τη δημιουργία
επικαιροποιημένης κοινοποίησης SCIP.
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί να συνδράμει τους χρήστες στη συμμόρφωσή
τους προς τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο θ)
της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (ΟΠΑ). Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους
χρήστες ότι το κείμενο της ΟΠΑ είναι η μόνη αυθεντική νομική αναφορά και ότι
οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Ο
χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν φέρει καμία ευθύνη όσον
αφορά οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν
έγγραφο.
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