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Versio

Muutokset

Päivämäärä

1.0

Ensimmäinen versio

17. helmikuuta 2020

1.1

Typografiset virhet korjattu

20. helmikuuta 2020

2.0

IUCLID-järjestelmän uudet ominaisuudet (tarkennettu
haku, parannettu esineluokan ja seosluokan valinta,
moniosaisen tuotteen komponenttien luonti Referencingtoiminnolla), joita voi käyttää aineiston laatimisessa.
Toimitusraportin uudet ominaisuudet.

13. heinäkuuta 2020

2.1

Uudet toiminnot, joiden avulla voidaan viitata ECHAlle jo
toimitettuihin SCIP-tietoihin.

24. elokuuta 2020

3.0

IUCLID-järjestelmän uudet ominaisuudet
(vertailuaineiden tarkennettu haku, sisäiset viitteet,
vienti ja poisto erätoimintona).
SCIP-tietokanta avattu; sen avulla voidaan toimittaa
ilmoitukset, joita lakisääteisten velvollisuuksien
täyttäminen edellyttää. Muutoksia toimitusraporttiin.

28. lokakuuta 2020

4.0

IUCLID-järjestelmän uudet ominaisuudet (tarkennettu
haku, tarkennettu tuonti, toimittamiseen eteneminen
aineiston luonnin jälkeen)
Uusi ominaisuus: yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen
toimittaminen (yhden tai useamman oikeushenkilön
puolesta)
Muutoksia toimitusraporttiin kaikkien raporttien
yhtenäistämiseksi (ei tietoja huolta aiheuttavasta
aineosasta, jota seos sisältää)

28. toukokuuta 2021

5.0

Uusi käyttäjärooli
IUCLID-järjestelmän uusi ominaisuus (tunnistetietojen
joukkotuonti)

31. toukokuuta 2022
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Sisällysluettelo
•
•
•
•

Johdanto
Käyttäjätunnukset
Aineiston laatiminen SCIP-ilmoituksia varten
Tietueen luonti
•

•
•
•

Tietojen validointi
Aineiston luonti
SCIP-ilmoituksen lähettäminen
•

•

”Referencing” SCIP-ilmoituksessa

Yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen toimittaminen (yhden tai useamman
oikeushenkilön osalta)

SCIP-tietokannassa olevien tietojen päivittäminen
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Johdanto

SCIP-tietokanta (Substances of Concern In articles, as such or in complex
objects (Products) on jätepuitedirektiivin nojalla perustettu tietokanta.
SCIP-tietokannan avulla varmistetaan, että tietoa erityistä huolta aiheuttavista
aineista (SVHC-aineista) on saatavilla tuotteiden ja materiaalien koko
elinkaaren, myös jätevaiheen, ajan.

https://echa.europa.eu/scip
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SCIP-tietokanta: Tietovirta
ECHA
Cloud
Services

Velvolliset
toimijat

Kirjautuminen
ja autentikointi

Jätehuollon
toimijat

Tietojen
kokoaminen
verkossa
Tietojen
lähettäminen
verkossa
ECHA
Submission portal

Tietojen
kokoaminen
(offline)

Tietojen
kokoaminen
eränä
(offline)

Tietojen
toimittaminen
ulkoisesti

Tietojen
lähettäminen
manuaalisesti

Tietojen lähettäminen
System-to-Systemmenetelmällä

SCIPtietokanta

Tietojen kokoaminen
ja tallentaminen

Kuluttajat
ja muut
sidosryhmät
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Yhteenveto SCIP-ilmoituksen
toimitusprosessista
1

2

Aineiston
kokoaminen

Pöytätietokone

Palvelin

Aineiston
toimittaminen

3

Toimitusraportti

Pilvi

System-to-System
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SCIP-tietokanta: Työkalut
Kirjautuminen
ja autentikointi

Jotta ECHAn tietojärjestelmiä (ECHA Cloud Services ja ECHA Submission Portal) voi
käyttää, on ensin luotava ECHA-käyttäjätili.

Aineiston laatiminen
SCIP-ilmoitukset toimitetaan ECHAlle käyttämällä IUCLID-aineistoja (i6z-tiedostot).
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) on ECHAn ja OECD:n
ylläpitämä tietokanta, jossa on käyttöliittymä SCIP-ilmoitusten laatimista ja luomista
varten.
Aineiston toimittaminen
Ilmoitusportaali eli ECHA Submission Portal (ECHA Cloud Service) on verkkotyökalu,
jonka välityksellä toimitetaan SCIP-ilmoitusaineistoja yhtenäistetyssä IUCLIDtiedostomuodossa.
Aineiston kokoaminen ja toimittaminen
System-to-System-palvelu
(järjestelmien välisen
integroinnin palvelu)

Yritykset voivat laatia SCIP-ilmoitusaineistoja yhtenäistetyssä tiedostomuodossa omilla
järjestelmillään ja toimittaa ilmoitukset ECHA Submission Portalin kautta
automaattisena S2S-siirtona.
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Työkalujen käyttö
Tässä luvussa kerrotaan, miten käytetään ECHA Cloud Services pilvipalveluja, miten luodaan ECHA-käyttäjätili ja miten linkitetään
oikeushenkilön tiedot, jotta olisi mahdollista käyttää SCIP-ilmoituksen
laatimiseen ja toimittamiseen tarkoitettuja työkaluja.

ECHA Cloud Services -pilvipalvelujen
käyttö

ECHA Cloud Services -pilvipalveluja
voi käyttää SCIP-tietokannan
verkkosivulta osoitteessa
https://echa.europa.eu/scip

ECHA Cloud Services pilvipalveluja voi käyttää myös
ECHAn yleiseltä verkkosivulta
osoitteessa
https://echa.europa.eu
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Etusivu

Jos sinulla on ECHAkäyttäjätili, napsauta
painiketta ”Login”
(kirjaudu sisään).

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

Jos sinulla ei ole ECHA-käyttäjätiliä,
napsauta painiketta ”Register”
(rekisteröidy). Lisätietoja ECHAkäyttäjätilin luomisesta on osoitteessa
ECHA account manual (ECHA-tilin
käyttöopas).
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Käyttäjäroolien määrittäminen
ECHAn IT-sovellusten käyttäjien käyttöoikeudet määritetään
yhteydessä tarvittavat käyttäjäroolit ovat seuraavat:

käyttäjärooleilla.

SCIP-tietokannan

• LE Manager → (oikeushenkilön pääkäyttäjä) voi tarkastella ja muokata oikeushenkilön käyttäjätiliä
sekä lisätä, poistaa tai muokata käyttäjän syöttämiä tietoja ja yhteystietoja.
• Submission Portal Manager → (ilmoitusportaalin pääkäyttäjä) voi toimittaa SCIP-ilmoituksia
ECHA Submission Portal -portaalin kautta.
• IUCLID Full Access → (IUCLID-järjestelmän pääkäyttäjä, jolla on täydet käyttöoikeudet)
voi laatia SCIP-ilmoituksia verkossa IUCLID Cloud -pilvipalvelussa.
• ”Reader”- ja ”Read”-roolit → Näillä käyttäjärooleilla on oikeus käyttää ”read only” (vain luku) toimintoja.
• Ilmoitusportaalin hallinnoija, rajoitetut käyttöoikeudet: oikeushenkilön hallinnoija (LE
Manager) voi rajoittaa sitä, mitä tietoja käyttäjät näkevät ECHAn ilmoitusportaalissa. Käyttäjät, joille
on määritetty tämä rooli, näkevät yksityiskohtaiset tiedot ainoastaan toimitetuista ilmoituksista,
jotka ne ovat lähettäneet portaaliin. HUOMAA, että silloin, kun tämä rooli on annettu yhdessä muiden
roolien kanssa, etusijalla on se rooli, jolla on vahvemmat oikeudet. Jos käyttäjällä on rooleina
esimerkiksi ”Ilmoitusportaalin hallinnoija, rajoitetut käyttöoikeudet” ja ”Ilmoitusportaalin hallinnoija”,
rajoitettua näkyvyyttä ei sovelleta. Lisäksi käyttäjällä, jonka käyttöoikeuksia on rajoitettu mutta jolla
on täydet käyttöoikeudet IUCLID-pilvipalveluihin (IUCLID Full Access), on pääsy kaikkiin kyseisen
oikeushenkilön saatavilla oleviin tietoihin IUCLID-pilvipalveluissa.
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Olemassa olevalle tilille kirjautuminen
1

2

Syötä käyttäjätunnus
(username) ja
salasana (password).

Napsauta painiketta
”Login with ”ECHA
account””.

Lisätietoja ECHA-käyttäjätileistä on verkkosivulla ECHA accounts and EU login (ECHA-tilit ja EU Login -tunnus).
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ECHAn sovellusten käyttö ensimmäistä kertaa

Sovellusten ensimmäisellä käyttökerralla on
hyväksyttävä kunkin sovelluksen
käyttöehdot (Terms & Conditions), ennen
kuin käyttöä voi jatkaa.
Voit lukea käyttöehdot kokonaisuudessaan
napsauttamalla niitä koskevaa linkkiä.
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Aineiston laatiminen SCIP-ilmoituksia varten
Tässä luvussa kuvataan eri tavat, joilla SCIP-ilmoitus voidaan laatia, ja selostetaan,
miten SCIP-ilmoitusaineistoa laaditaan IUCLID-järjestelmässä.

SCIP-ilmoituksen laatimistavat
SCIP-ilmoitusten laatimiseen on kolme tapaa:
1. Ilmoituksen laatiminen verkossa (online) IUCLID Cloud palvelussa
ECHA Cloud Services -palveluissa voi käyttää IUCLID Cloudia verkossa esimerkiksi
SCIP-ilmoitusten laatimiseen.
Pöytätietokone

Palvelin

Pilvi

2. Ilmoituksen laatiminen IUCLID 6 (Server & Desktop) järjestelmässä
SCIP-ilmoituksen voi laatia myös muualla kuin verkossa (offline) yrityksesi omassa
IT-infrastruktuurissa. Voit ladata IUCLID-järjestelmän ja saada lisätietoa IUCLID 6 verkkosivustolta.

3. Ilmoituksen laatiminen System-to-System-toimitustavassa
käytettäväksi
Yritykset voivat laatia SCIP-ilmoitusaineistoja yhtenäistetyssä tiedostomuodossa ja
toimittaa ne ECHA Submission Portaliin S2S-palvelulla.
System-to-Systempalvelu (järjestelmien
välisen integroinnin
palvelu)
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IUCLID Cloud -pilvipalvelujen käyttö
Aineiston luonti verkossa

Kun olet kirjautunut järjestelmään, ECHA Cloud Services palvelun koontinäyttö avautuu.
IUCLID Cloud -palvelun avulla SCIP-ilmoitusaineisto voidaan
laatia verkossa, kun taas IUCLID Cloud Trial -kokeiluversio on
tarkoitettu ainoastaan palveluun tutustumiseen ja sen käytön
opettelemiseen.
Vain oikeushenkilön pääkäyttäjillä on oikeus tilata palvelu. Muille
käyttäjille tämä toiminto ei ole näkyvillä.
Jotta palvelua voi käyttää, se on ensin tilattava (subscribe).
ECHA Cloud Service -sivulta voi käyttää myös ECHA Submission
Portalia eli SCIP-ilmoitusten toimittamiseen tarkoitettua työkalua
(lisätietoja on luvussa ”SCIP-ilmoituksen toimittaminen”).
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IUCLID 6 -järjestelmän lataaminen – aineiston luonti offline

Voit ladata IUCLID-järjestelmän paikallisen
yrityksen omaan IT-infrastruktuuriin IUCLID-sivulta
osoitteesta https://iuclid6.echa.europa.eu
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Aineiston laatimisen koontinäyttö IUCLID-järjestelmässä
Kun IUCLID-järjestelmä on avattu, esiin tulee IUCLIDin koontinäyttösivu.

Käyttäjäkuvakkeessa
näkyy käyttäjän nimi ja
oikeushenkilön
yrityksen nimi.

Päävalikkoon on aina
linkki otsikon
vasemmalla puolella
olevasta
siirtymäkuvakkeesta,
jossa on kolme palkkia.
Tätä aluetta käytetään tietojen
syöttämiseen ja IUCLIDjärjestelmän eri osien välillä
siirtymiseen: ”Substances” ja
”Mixtures” liittyvät muihin
lainsäädännöllisiin
käyttöyhteyksiin (esim. REACHasetus ja
myrkytystietokeskuksille tehtävät
ilmoitukset).

SCIP-ilmoituksiin liittyviä
tietueita ja aineistoja voi
käyttää napsauttamalla
kuvaketta ”Articles”.

Tuontialueella voidaan ladata
IUCLID-tiedostoja
järjestelmään
selaustoiminnolla tai vedä ja
pudota -toiminnolla.

Tarkennettu tuonti -toiminnon avulla
voidaan sulkea yksittäisiä
oikeushenkilöitä ja asiakirjoja pois
tuonnista. Lisätietoja on osoitteessa
Functionalities of IUCLID in the web
interface (IUCLID-toiminnot
verkkokäyttöliittymässä).
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Koontinäytön yläosassa oleva
käyttäjäpalkki
(Vain ECHA Cloud Services

-palveluissa)

Valintaikkunakuvake vie ECHA Cloud Services palvelujen ulkoisiin tiedonlähteisiin, kuten
opasohjelmiin.

Tilakuvake näyttää
käyttäjän
tallennustilan, joka on
vielä jäljellä.

Kellokuvake näyttää hälytykset
(esimerkiksi kun uusia versioita
on julkaistu).

Käyttäjäkuvakkeessa näkyy käyttäjän
nimi ja oikeushenkilön yrityksen nimi.
Kuvakkeen napsauttaminen avaa uuden
ikkunan, josta voi siirtyä ECHA Cloud koontinäytölle, Submission Portalin
sivulle, käyttäjätilien hallintaan ja
uloskirjautumistoimintoon.
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Yhteenveto aineiston laatimisesta
(IUCLID)
1

Tietue
(tietojen
kokoaminen)

2

3
Validointiprosessi

Aineisto
(aineiston luominen)

Valmiit asetukset
Valittuna
kandidaattilistan
vertailuainetietueen
TUONTI

Aineisto on vain luku -muotoinen tiedosto, jonka eheys on säilytettävä. Se sisältää asiakirjan UUID-tunnisteen
(universaali yksilöllinen tunniste), joka on siis asiakirjan yksilöllinen tunniste.
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Kandidaattilistan vertailuaineen TUONTI
Kandidaattilistan aineita koskevat tiedot annetaan SCIP-ilmoituksissa käyttämällä IUCLID-vertailuainetietuetta. Vertailuaine voidaan luoda
IUCLID-järjestelmässä , mutta SCIP-ilmoituksen toimittamisen yhteydessä suosittelemme käyttämään kandidaattilistan vertailuaineiden
pakettia, jonka ECHA on tehnyt käytettäväksi SCIP-ilmoitusten yhteydessä, ja tuomaan sen oman yrityksesi tietokoneilla käytettäviin
IUCLID-sovelluksiin.

1
Lataa kandidaattilistan aineiden
paketti, joka on SCIP-verkkosivun
kohdassa Tools.
https://echa.europa.eu/candidate-listpackage

2
TUO tiedostot tähän joko
valitsemalla asianmukainen
tiedosto painamalla painiketta
”Browse” tai ”Drop file” toiminnolla.

22

Kandidaattilistan vertailuaine
Voit tarkastella omassa IUCLID-sovelluksessasi olevia vertailuaineita toimimalla seuraavasti:

1

Avaa päävalikko
napsauttamalla
otsikon vasemmalla
puolella olevaa
siirtymäkuvaketta,
jossa on kolme
palkkia.

2
Napsauta vaihtoehtoa ”Reference
substance”.

3
Tämä on vertailuaineiden aloitussivu.
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Vertailuaineiden aloitussivu
Vertailuaineiden aloitussivu sisältää luettelon kaikista vertailuaineista, jotka on luotu tai tuotu.

Tällä sivulla voit myös luoda
uuden vertailuaineen. SCIPilmoitusten yhteydessä
suosittelemme kuitenkin
käyttämään ECHAn tekemää
kandidaattilistan
vertailuaineiden pakettia.

Tässä voit tehdä hakuja kaikissa
luettelossa näkyvissä kentissä: CASja EY-numero, IUPAC-nimi,
vertailuaineen nimi.

Vertailuaineen nimi sellaisena
kuin se on kandidaattilistan
nimikkeessä.

Tämä on aineen
IUPAC-nimi.

Aineen CAS-numero, jos se
on saatavilla.
Aineen EY- tai
luettelonumero, jos se on
saatavilla.

Vertailuaineen
yksilöllinen tunniste
(UUID).

Päivämäärä, jona
vertailuainetta on
viimeksi muokattu.
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Asiakirjan sisäinen viite
Jos on tiedettävä, mikä yksittäinen esine sisältää tiettyä ainetta, voi käyttää sisäinen viite
(inbound reference) -toimintoa.

1

2

Valitse
vertailuaine

3

Napsauta ”i”kuvaketta.

Esiin tulee vieritysikkuna
kaikista niistä yksittäisistä
esineistä, jotka sisältävät tätä
vertailuainetta.
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Esineiden aloitussivulle siirtyminen

SCIP-ilmoituksiin liittyviä
tietueita ja aineistoja voi
käyttää napsauttamalla
kuvaketta ”Articles”.
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Esineiden aloitussivu (tietueet)
Tämä on esineiden (Articles) sivu, joka sisältää luettelon kaikista luoduista esinetietueista (tekeillä olevat aineistot).
Voit luoda uuden esineen
(tietueen) napsauttamalla
kohtaa ”+ New article”.

Päävalikkoon
on aina
linkki
otsikon
vasemmalla
puolella
olevasta
siirtymäkuva
kkeesta,
jossa on
kolme
palkkia.

Tässä voit syöttää hakusanan
kaikkiin tässä näkymässä
näkyviin kenttiin.

IUCLID-manuaalin
voit ladata
napsauttamalla
kysymysmerkkikuva
ketta.

Korostettuna näkyvä
kenttä ilmaisee, että
näytöllä näytetään
esinetietueiden luettelo.

Lisää uusia hakukriteerejä
Päivämäärä, jona
esinetietuetta on
viimeksi muokattu

Vienti ja poisto erätoimintona

Kun napsautat painiketta
”Dossiers”, voit siirtyä luetteloon
esineitä koskevista aineistoista,
jotka on luotu.

Tämä on esineen tai moniosaisen tuotteen nimi, jonka
annoit, kun loit uutta esinetietuetta.

Tietueen yksilöllinen
tunniste (UUID).

Tämä on ”Primary Article Identifier” (esineen ensisijainen
tunniste) -kohdan tyyppi, jonka valitsit, kun loit uutta
esinetietuetta.

Tämä on ”Primary Article Identifier” -kohdan arvo, jonka
annoit, kun loit uutta esinetietuetta.

Tätä
kuvaketta
napsautta
malla
tietue
avautuu
uuteen
ikkunaan.

IUCLID-kuvake, josta voi määrittää tietueen kohteen
tyypin. Tässä esimerkissä tyyppi on ”Article” eli esinettä
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koskeva tietue.

TIETUE: Tarkennettu haku (I)
Voit hakea
nimellä.
Yksinkertainen
haku: Voit syöttää
hakusanan kaikkiin
kenttiin, jotka näkyvät
esinetietueiden
luettelossa: nimi,
esineen ensisijaisen
tunnisteen tyyppi tai
arvo.

Kun valitset tämän
valintaruudun,
hakutuloksissa näytetään
esineet, joiden
toimitustyyppi vastaa
valintaa, jotta voit
validoida tai luoda
aineiston.

Syötä esineen
ensisijaisen
tunnisteen arvo.

Kun valitset esineen tyypin,
hakutuloksissa näytetään
yksittäiset esineet tai
moniosaiset tuotteet.

Tarkennettu haku: Lisää
uusia hakukriteerejä

Voit hakea myös muilla
nimillä ja muilla
esinetunnisteilla.
Kun valitset kandidaattiluettelon
aineen, hakutuloksissa näytetään
yksittäiset esineet, jotka
sisältävät tätä ainetta.

Voit valita tietyn päivämäärän tai
päivämäärävälin. Hakutuloksissa
näytetään esinetietueet, joita on
muokattu tai jotka on luotu
kyseisenä päivänä.
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TIETUE: Tarkennettu haku (II)

Logiikkahaku: ”AND”
Haetaan tietueita, jotka sisältävät
sekä X:n että Y:n.
Kun käyttäjä käyttää useampaa kuin
yhtä suodatinta eri kohdista,
järjestelmä hakee tietueita, jotka
vastaavat kaikkia valittuja kriteerejä.
Logiikkahaku: ”Or”
Haetaan tietueita, jotka
sisältävät joko X:n tai Y:n.
Kun käyttäjä valitsee
useamman kuin yhden
aineen Concern element kohdasta, järjestelmä
hakee kaikki tietueet, jotka
sisältävät jommankumman
valituista aineista tai
molemmat aineet.
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Esineiden aloitussivu (aineistot)
Esineiden aloitussivulla näytetään luettelo luoduista esinetietueista.
Kun haluat vaihtaa
esineistä luotujen
aineistojen luetteloon,
paina painiketta
”Dossiers”.

Korostettuna
näkyvä kenttä
ilmaisee, että
näytöllä
näytetään
esineistä
laadittujen
aineistojen
luettelo.

Tässä voit syöttää hakusanan kaikkiin
esineiden aineistojen luettelossa näkyviin
kenttiin.

Lisää uusia
hakukriteer
ejä
Vienti ja poisto
erätoimintona
Aineiston
luontipäivämäärä.
IUCLIDkuvake,
joka
osoittaa,
että kyse on
aineistosta.

Aineiston nimi, jonka annoit
aineistoa luodessasi.
Aineiston yksilöllinen
tunniste (UUID)

Esinetietueessa annettu nimi sekä
esineen ensisijaisen tunnisteen
tyyppi ja arvo.
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AINEISTO: Tarkennettu haku (I)
Yksinkertainen haku: Voit syöttää
hakusanan kaikkiin kenttiin, jotka
näkyvät esineitä koskevien
aineistojen luettelossa: aineiston
nimi, esineen nimi ja esineen
ensisijaisen tunnisteen tyyppi tai
arvo.

Voit hakea
myös muilla
nimillä ja muilla
esinetunnisteilla

Voit hakea aineiston nimellä.

Voit hakea esineen nimellä

Voit hakea esineen ensisijaisen tunnisteen
tyypillä ja arvolla

Tarkennettu haku: Lisää
uusia hakukriteerejä
Voit hakea kandidaattilistan
aineella, CAS- tai EY-numerolla
ja/tai IUPAC-nimellä.
Hakutuloksissa näytetään tätä
ainetta sisältävien yksittäisten
esineiden aineistot.

Voit valita tietyn päivämäärän tai
päivämäärävälin. Hakutuloksissa
näytetään aineistot, jotka on
luotu kyseisenä päivänä.

Syötä esineen
ensisijaisen
tunnisteen
arvo.

31

AINEISTO: Tarkennettu haku (II)

Logiikkahaku: ”AND”
Haetaan aineistoja, jotka sisältävät
sekä X:n että Y:n.
Kun käyttäjä käyttää useampaa kuin
yhtä suodatinta eri kohdista,
järjestelmä hakee aineistoja, jotka
vastaavat kaikkia valittuja kriteerejä.
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Asiakirjan sisäinen viite
Jos on tiedettävä, mitkä moniosaiset tuotteet sisältävät tiettyä esinettä tai moniosaista
tuotetta komponenttina, voi käyttää sisäinen viite (inbound reference) -toimintoa.

1

Valitse
esine.

2 Napsauta ”i”kuvaketta.

3

Esiin tulee vieritysikkuna
kaikista niistä moniosaisista
tuotteista, jotka sisältävät tätä
esinettä.
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Tietueen luonti
Tässä luvussa kuvataan toiminnot, joiden avulla luodaan tietue

Yhteenveto aineiston laatimisesta
(IUCLID)
1

Tietue
(tietojen
kokoaminen)

2

3
Validointiprosessi

Aineisto
(aineiston luominen)

EsineTIETUEEN
luonti
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Tietojen kokoaminen: esinetietueen luonti
1
2

Anna esineen tai moniosaisen tuotteen
nimi*.

Luo uusi esine (tietue) napsauttamalla
kohtaa ”+ New article”.

Nimi ja esineen ensisijainen tunniste
ovat keskeisiä tietoja, joilla hallitaan
tietojen kokoamista, aineistoja ja
toimituksia ECHA Submission Portal palvelussa.

3

Valitse esineelle tai
moniosaiselle tuotteelle
esineen ensisijaisen
tunnisteen tyyppi kohdasta
Primary Article Identifier
Type*.

4
Anna esineen tai moniosaisen
tuotteen ensisijaisen tunnisteen arvo
kohdassa Primary Article
Identifier* value.

Huomautus: Lisätietoja esineen määritelmästä ja moniosaisen tuotteen määrittelemisestä on julkaisussa Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet.
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Tietojen kokoaminen: Tunnisteet (I)
Lisää muita nimiä
napsauttamalla
vaihtoehtoa ”+ New item”.

2
1

3

Kohtaan ”Other names” pitää syöttää kuluttajille
toimitettavien esineiden tai moniosaisten tuotteiden muita
nimiä, jos nimi on sellainen, että kuluttajat hakevat sen
perusteella tietoja SCIP-tietokannasta (esim. tuotemerkki ja
malli).
Huomautus: Katso lisätietoja tietovaatimuksista julkaisusta SCIP-ilmoituksia koskevat vaatimukset.

Valitse uuden nimen
tyyppi.

Anna esineen tai
moniosaisen tuotteen
toinen nimi.

Paina lopuksi
painiketta ”Close”.

4
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Tietojen kokoaminen: tunnisteet (II)
5

Lisää esineen muita (numeerisia tai
aakkosnumeerisia) tunnisteita napsauttamalla
vaihtoehtoa ”+ New item”.

7

Valitse esineen muun
tunnisteen tyyppi.
Poista syötetty tieto
painamalla tätä painiketta.

6
Napsauttamalla
riviä voit lisätä
esineelle muita
tunnisteita.

Kuluttajille toimitettaville esineille tai
moniosaisille tuotteille on annettava
muita tunnisteita, jotta kuluttajat
voivat hakea tietoa SCIPtietokannasta (mikäli nämä
tunnisteet ovat kuluttajien
saatavilla).

8

Anna esineen tai
moniosaisen tuotteen
muu esinetunniste.

9

Paina lopuksi
painiketta ”Close”.
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Tietojen kokoaminen: Tunnistetiedot
(III) Joukkotuonti

Napsauta ”Lataa
CSV-malli”

1
Napsauta ”Tuo
tiedosto”

Täytä ladattu Exceltaulukko tiedoillasi
(käytä koodeja
SCIP-muotoa
koskevan liitteen
poimintaluettelosta)

Huomautus: Käytä tarkoitukseen laadittua mallitiedostoa.

3

Tarkista, että
luettelon arvot ovat
oikeat.

4

2
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Tietojen kokoaminen: Luokittelu
1

Valitse esineluokka (Article Category) yhdistetystä nimikkeistöstä (CNnimikkeistö) tai TARIC-tietokannasta.
Sen avulla yksilöidään esine tai moniosainen tuote sen (yhdenmukaistetusta
luettelosta valittavan) tehtävän tai käyttötarkoituksen perusteella. Luokka on
tärkeä tieto, jonka avulla voidaan määrittää oikeat jätevirrat.

2
”Production in European Union” -kentässä voit vastata
kysymykseen siitä, onko esine valmistettu tai koottu
EU:ssa.

Huomautus: Katso lisätietoja esineluokasta julkaisusta SCIP-ilmoituksia koskevat vaatimukset.
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Esineluokka
Valitse esineluokka (Article category)
napsauttamalla vaihtoehtoa ”Please search
and select” tai kirjoittamalla luokka kenttään
”Select by typing article text”.
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Tietojen kokoaminen: ominaisuudet ja kuvat
1

Lisää kuva napsauttamalla
vaihtoehtoa ”+ New item”.

2

Kirjoita tähän kohtaan
ominaisuuksia, jotka helpottavat
ilmoitetun esineen tai moniosaisen
tuotteen yksilöimistä tai erottamista
muista esineistä tai tuotteista.

3
Anna arvo ja
valitse yksikkö.
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Tietojen kokoaminen: turvallista käyttöä
koskevat ohjeet

Tietoja on annettava niin paljon, että esineen turvallinen
käyttö on mahdollista. Voit joko merkitä valintaruutuun
rastin, jos kandidaattilistan aineen yksilöinti riittää
esineen turvallista käyttöä varten, tai antaa turvallista
käyttöä koskevia ohjeita tarvittaessa.
Ainakin valintaruutuun* on merkittävä rasti.

1

Anna turvallista käyttöä koskevia
ohjeita napsauttamalla vaihtoehtoa
”+ New item”.

2

4

Valitse tiedosto
(asiakirja).

3
Lataa tietokantaan
purkamisohjeet sisältävä
tiedosto napsauttamalla
vaihtoehtoa ”+ New item”.

5
Valitse asiakirjan
kieli.
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Tietojen kokoaminen: esine ja kohta ”Concern elements” (I)
Esinetietuetta luotaessa kandidaattilistan ainetta koskevat tiedot on ilmoitettava kohdassa ”Concern elements”.
Yksittäistä esinettä koskevassa tietueessa ei periaatteessa näy ”Complex object component(s)” -kohtaa.

1

Ilmoita huolta aiheuttavaa ainetta koskevia tietoja jokaisesta esineessä olevasta
kandidaattilistan aineesta napsauttamalla vaihtoehtoa ”+ New item”. Näitä tietoja ovat
esimerkiksi esineessä olevan aineen pitoisuusalue ja ainetta sisältävä materiaali (materiaali,
josta esine on valmistettu, tai materiaali, joka on sisällytetty esineeseen käyttämällä kyseistä
kandidaattilistan ainetta sisältävää seosta). Concern elements -kohdan tiedot ilmoitetaan vain
(joko yksittäisestä tai moniosaisessa tuotteessa olevasta) esineestä.

2
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Tietojen kokoaminen: esine ja kohta ”Concern elements” (II)

3

Ilmoita kandidaattilistan aineen, jota
esine sisältää, pitoisuusalue
napsauttamalla vaihtoehtoa ”Please
select”.

Luettelosta on valittava
yksi pitoisuusalue.
Pitoisuusalue on
ilmoitettava tarkasti, jos
tämä tieto on ilmoittajan
saatavilla. On valittava
ainakin se pitoisuusalue,
johon ilmoitusvelvollisuus
perustuu.

4
Joko materiaaliluokka tai seosluokka on
ilmoitettava.
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Tietojen kokoaminen: esine ja kohta ”Concern elements” (III)

5

Valitse materiaaliluokka (Material
category) napsauttamalla vaihtoehtoa
”Please search and select” tai
kirjoittamalla luokka alla näkyvään
kenttään.
Luokka on tärkeä tieto, jonka avulla
voidaan määrittää oikeat
materiaalipohjaiset jätevirrat.

6
Valitsemalla toisenkin
materiaaliluokan voit kuvata esineen
valmistusmateriaalia vielä tarkemmin.
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Tietojen kokoaminen: esine ja kohta ”Concern elements” (IV)
Valitse eurooppalaisesta tuoteluokitusjärjestelmästä (EuPCS) sellainen seosluokka, joka kuvaa kandidaattilistan ainetta sisältävää seosta esineen
myöhemmässä prosessointivaiheessa (esimerkiksi pinnoite, liima-aine, juote).
EuPCS:n verkkosivu: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

7

Valitse seosluokka (Mixture category)
napsauttamalla vaihtoehtoa ”Please
search and select” tai kirjoittamalla
luokka alla näkyvään kenttään.
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Tietojen kokoaminen: esine ja kohta ”Concern
elements” (V)

Tämä kenttä on tärkeä, jos ilmoitusta pitää päivittää
siitä ilmoittamiseksi, että esine, josta on jo tehty
ilmoitus ja joka sisälsi kandidaattilistan ainetta, ei enää
sisällä tätä ainetta. Näin voi käydä monista syistä,
esimerkiksi siksi, että aine on korvattu turvallisemmalla
vaihtoehdolla.
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Tietojen kokoaminen: moniosaisen tuotteen komponentit (I)
Jos ilmoitus koskee moniosaista tuotetta, komponentit on linkitettävä (joko esine, joka sisältää kandidaattilistan ainetta, tai moniosainen tuote,
jossa on kandidaattilistan ainetta sisältävä komponentti).

Ylätason yksikkö
Polkupyörä

Ohjaustangon kahvat

Pyörät

Aineosat
Renkaat

Huomautus: Lisätietoja esineen määritelmästä ja moniosaisen tuotteen määrittelystä on julkaisussa Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet
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Tietojen kokoaminen: moniosaisen tuotteen komponentit (II)
1

Lisää komponentti napsauttamalla vaihtoehtoa
”+ New item”.

Valitse esine luettelosta tai luo uusi
esine.

2

Lisää komponentti
napsauttamalla vaihtoehtoa
”+ Select”.

3
Esinettä voi hakea
yksinkertaistetulla
haulla tai
tarkennetulla
haulla.

4

Merkitse kohtaan, montako yksikköä komponenttia moniosaisessa
tuotteessa on. Voit merkitä yhden numeron kirjoittamalla sen
vasemmanpuoleiseen arvokenttään. Voit merkitä määrän myös
yksikköalueena. Valitse ”>=” vasemmanpuoleisesta valintaluettelosta
ja kirjoita pienin määrä vasemmanpuoleiseen arvokenttään. Valitse
sen jälkeen ”<=” oikeanpuoleisesta valintaluettelosta ja kirjoita
suurin määrä oikeanpuoleiseen arvokenttään. Käytä kokonaislukuja.

Kun olet valinnut tai luonut moniosaisen tuotteen komponentin, ”Concern elements” -kohta ei enää näy moniosaisen tuotteen
kohdalla. Lähtökohtaisesti ”Concern elements” -kohta ei ole näkyvissä moniosaisen tuotteen tietueessa.
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Tietojen kokoaminen: moniosaisen tuotteen komponentit (III)
1
Luo moniosaisen tuotteen
komponentti
napsauttamalla painiketta
”+ Create”.

Kun olet linkittänyt moniosaisen tuotteen
komponentin ja tallentanut sen
napsauttamalla painiketta ”Save”, linkitetty
komponentti näkyy näytön vasemmassa
laidassa olevassa puukuvaajassa.

2
Syötä moniosaisen
tuotteen komponentin
tiedot.

Poista syötetty tieto
painamalla tätä
painiketta.

3

Huomautus: Lisätietoja esineen määritelmästä ja moniosaisen tuotteen määrittelystä on julkaisussa Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat ohjeet
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”Referencing” (viittaukset) SCIP-aineistossa
Yhteenveto ”Referencing”-toiminnosta
ECHA on kehittänyt ominaisuuden, jonka avulla
ilmoituksissa voidaan viitata ECHAlle jo
toimitettuihin SCIP-tietoihin. ”Referencing”toimintoa voidaan käyttää IUCLID-tietueen
tekemisessä, kun luodaan moniosaisen tuotteen
SCIP-aineistoa. Sen avulla voidaan antaa tietoa
moniosaisen tuotteen komponentista antamalla
SCIP-ilmoituksen numero, joka viittaa SCIPtietokantaan jo toimitettuihin tietoihin (jotka
yrityksesi tai toimittajasi ovat toimittaneet).
Esimerkiksi toimitusketjussa ylempänä oleva
toimittaja voi ilmoittaa SCIP-numeron tietona,
joka on annettava REACH-asetuksen 33 artiklan 1
kohdan nojalla.
Tämän vaihtoehdon kohdekäyttäjiä voivat olla
vaikkapa kokoonpanijat tai moniosaisen tuotteen
valmistajat.

Ohjaustangon kahva
SCIP-ilmoitusaineisto:
•
•
•

Tunnisteet
Turvallista käyttöä koskevat ohjeet
Huolta aiheuttavat osat

Ohjaustangon kahva
Yritys 1 (valmistaja)

Ohjaustangon kahva
SCIP-numero 1

Ohjaustangon kahva
SCIP-numero 1 +
REACH-asetuksen 33 artiklan 1
kohdan mukaiset tiedot

(”Suppea”) SCIP-ilmoitusaineisto:
•
•
•

Polkupyörä A

Tunnisteet
Turvallista käyttöä koskevat ohjeet
Moniosaisen tuotteen komponentti
(komponentit)

Ohjaustangon kahva (SCIP-numero 1)

Yritys 2
(kokoonpanija)

Pyörä X (tunnisteet + luokitus +
ominaisuudet +
turvallista käyttöä koskevat ohjeet +
moniosaisen tuotteen komponentti)

Polkupyörä A
SCIP-numero 2

Huomautus: Katso lisätietoja ”Referencing”-toiminnosta julkaisusta Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (Työkalut ECHAlle jo toimitettuihin SCIPtietoihin viittaamiseen).
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Moniosaisen tuotteen komponentti (komponentit) ja Referencingtoiminto
Seuraavissa ohjeissa selitetään, miten luodaan moniosaisen tuotteen komponentti viittaamalla tietoihin, jotka on jo toimitettu ECHAlle.

1
Luo viittaus moniosaisen
tuotteen komponenttiin
napsauttamalla painiketta ”+
Create”.

3
Kun olet linkittänyt viittauksen moniosaisen
tuotteen komponenttiin ja napsauttanut
painiketta ”Save”, linkitetty komponentti
näkyy näytön vasemmassa laidassa olevassa
puukuvaajassa nuolikuvakkeella merkittynä.

2

Viittaus moniosaisen tuotteen komponenttiin
edellyttää seuraavia tietoja:
- esineen nimi (tiedot kokoavan yrityksen antama
järkevä nimi)
- esineen ensisijaisen tunnisteen tyyppi: ”SCIP
number”
- esineen ensisijaisen tunnisteen arvo: SCIP-numero,
jonka viittauksen kohteena olevan esineen tai sen
esineen, johon haluat luoda viittauksen (esimerkiksi
jokin yrityksesi ilmoittamien esineiden SCIPnumeroista), toimittaja on antanut.

Huomautus: Ilmoitettavan komponentin tunniste, jonka ECHA asettaa saataville
verkkosivustolleen (SCIP-tietokantaan), on nimi sellaisena kuin se on annettu
alkuperäisessä SCIP-ilmoituksessa, johon viittaat (ts. ei esineen nimi, jota käytät
sen ilmoittamisessa). Esimerkiksi jos viitteeksi merkityn esineen nimi toimittajasi
tekemässä ilmoituksessa on ”Handlebar Grip” mutta omassa tietueessasi käytätkin
nimeä ”H Grip_3_V2”, julkisissa tiedoissa nimenä näkyy ”Handlebar Grip” eikä ”H
Grip_3_V2”.

Huomautus: Katso lisätietoja ”Referencing”-toiminnosta julkaisusta Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (Työkalut ECHAlle jo toimitettuihin SCIPtietoihin viittaamiseen).
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Tietueiden vienti ja muut toiminnot

Vie tietue paikallisesti
valitsemalla vaihtoehto
”Export to i6z”. Anna
tietueelle järkevä nimi,
sillä se helpottaa
tietueiden hallintaa.

Voit luoda
esikatseluraportin
tietueesta joko
arkaluonteisten tietojen
kanssa tai ilman niitä.

Muut toiminnot
avataan
napsauttamalla
kuvaketta, jossa on
kolme pistettä.

Tästä voit
tarkastella asiaan
liittyviä aineistoja.

Validoi tietue
napsauttamalla
painiketta ”Validate”.

Luo aineisto
napsauttamalla
painiketta ”Create
dossier”.
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Tietojen validointi
Tässä luvussa kuvataan validointiavustaja-toimintoa.

Validointiavustaja
Validointiavustaja on toiminto, joka tarkistaa ennalta määritettyjen sääntöjen perusteella, että tiedot on syötetty oikein.
Voidakseen käyttää validointiavustajaa käyttäjän on valittava työskentelykonteksti (working context).
Sääntöjen avulla määritetään, hyväksytäänkö luotu aineisto tarkistuksessa sellaisenaan vai varoituksin vai hylätäänkö se tarkistuksessa
sovellettavien sääntöjen perusteella.
Validoinnin tuloksena on raportti, jossa luetellaan (mahdolliset) säännöt, joista validointiavustaja antoi varoituksen. Katso luettelo
validointisäännöistä asiakirjasta ”Validation rules for SCIP notifications” (Validointisäännöt SCIP-ilmoituksille).
Valitse asianmukainen
”Working context”: ”SCIP
Notification”

1

2

Napsauta painiketta
”Validate”.

Järjestelmään voi lisätä
nimen aineistolle, jonka voit
luoda validointiavustajan
tarkistuksen jälkeen (nimi
voidaan lisätä tai päivittää
myöhemmin).

3
Napsauta painiketta
”Validate”

4
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Tietueen validointiraportti
Jos validoinnissa huomataan, etteivät kaikki tiedot ole sääntöjen mukaisia, validointiraportissa nämä toimitukseen liittyvät tarkistukset
merkitään virheiksi (failure) tai varoituksiksi (warning).

Silloin tietue on validoitava
uudestaan (”re-validate”).

3
Validointiraportin voi
viedä Exceltiedostoon
napsauttamalla
painiketta ”Export to
Excel”.

1

Jos käytettävissä on linkki, siirry sen
kautta takaisin alueelle, jota pitää
tarkistaa tai johon pitää syöttää
uusia tietoja.

2

Tee tarvittavat muutokset ja
tallenna ne napsauttamalla
painiketta ”Save”. Napsauta vasta
sitten painiketta ”Re-validating”.
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Tietueen validointiraportti
Jos tietue on tehty sääntöjen mukaisesti, validointiraporttiin tulee lisämerkintä siitä, että järjestelmä tekee vielä
lisätarkistuksia toimituksen yhteydessä.

Palaa takaisin
esineeseen
napsauttamalla
painiketta ”X”.
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Aineiston luonti
Tässä luvussa kuvataan toiminnot, joiden avulla luodaan aineisto.

Luo aineisto
1

2

Valitse ”Working context”:
”SCIP Notification”

Napsauta painiketta
”Create dossier”.

Avaa
ilmoitusportaali
(Submission Portal)
napsauttamalla
painiketta ”Proceed
to submission”.

3

Syötä aineiston
nimi.

4

Napsauta
painiketta
”Create dossier”.
Tarkastele aineistoa
napsauttamalla
painiketta ”Open
dossier”.
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Aineistonäkymä

Tietoa aineiston
toimitustyypistä.

SCIPtiedostomuodon
versio.
Aineiston otsikko,
joka vastaa
tietueen mukaisen
esineen nimeä.

Aineistoa koskevat
huomautukset, joita
käyttäjä on tehnyt
aineiston
luontivaiheessa.
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Aineistojen vienti ja muut toiminnot
Voit avata aineiston
muita versioita
napsauttamalla
painiketta ”View
dossiers”.

Napsauttamalla
painiketta ”Go to
source” voit avata
aineistoon liittyvän
tietueen.

Validoi aineisto
napsauttamalla
painiketta ”Validate”.

Vie aineisto
paikallisesti valitsemalla
vaihtoehto ”Export to
i6z”. Anna aineistolle
järkevä nimi, sillä se
helpottaa tietueiden
hallintaa.
Voit luoda
esikatseluraportin
aineistosta joko
arkaluonteisten tietojen
kanssa tai ilman niitä.

Muut toiminnot
avataan
napsauttamalla
kuvaketta, jossa
on kolme pistettä.

Avaa ilmoitusportaali
(Submission Portal)
napsauttamalla painiketta
”Proceed to submission”.

Vertaile kahta
aineistoa.
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SCIP-ilmoituksen toimittaminen
Tässä luvussa kuvataan, miten SCIP-ilmoitus toimitetaan.

ECHAn ilmoitusportaali
Ilmoitusportaali eli ECHA Submission Portal on verkkotyökalu, jonka välityksellä toimitetaan tietoja yhtenäistetyssä
tiedostomuodossa.
Kun olet kirjautunut järjestelmään, ECHA Submission Portal -palvelun aloitussivu avautuu.

Portaalin
navigointivalikko

Siirry ECHA Submission Portaliin ECHA Cloud Servicen kautta
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Yhteenveto SCIP-ilmoituksen toimitusprosessista
(ilmoitusportaali)
1

Lataa aineisto
järjestelmään ja
lähetä se.

2

Toimitetun
ilmoituksen
automaattinen
validointi

3
Toimitusraportti

1
Yksinkertaistetun
SCIP-ilmoituksen
toimittaminen
Huomautus: Katso lisätietoja ”Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus” -vaihtoehdosta julkaisusta Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA
(Työkalut ECHAlle jo toimitettuihin SCIP-tietoihin viittaamiseen).
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ECHA Submission Portalin hakusivu
Valintaikkunakuvake
vie ulkoisiin
tiedonlähteisiin,
kuten opasohjelmiin.

Kellokuvake näyttää
hälytykset (esimerkiksi
kun uusia versioita on
julkaistu).
Käyttäjäkuvakkeessa näkyy käyttäjän
nimi ja oikeushenkilö. Kuvakkeen
napsauttaminen avaa uuden ikkunan,
josta voi siirtyä ECHA Cloud koontinäytölle, käyttäjätilien hallintaan ja
uloskirjautumistoimintoon.

Vie luettelo hakuun
sisältyvistä toimituksista
Excel-tiedostoon.

Toimitusluettelo on tyhjä siihen
saakka, kunnes ensimmäinen
toimitus on tehty.
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ECHA Submission Portalin hakusivu
Kaikki oikeushenkilön tekemät toimitukset luetellaan tässä.

Ensimmäisen

Aineiston nimi ja
esineen nimi.

toimituksen
symboli
SCIP-numero*

Esineen ensisijaisen
tunnisteen tyyppi ja
arvo.

Päivitetyn toimituksen
symboli

Voit tarkastella
toimitusraporttia
napsauttamalla
painiketta
”Submission
number”.

Toimituspäivä
Jokaisessa luetellussa toimituksessa näkyy toimituksen tila:
”
” tarkoittaa, että toimitus onnistui.
”
” tarkoittaa, että toimitus ei onnistunut.
”
” tarkoittaa, että toimitus onnistui mutta siihen liittyy
varoituksia.
Joskus järjestelmä voi olla käsittelemässä toimitusta, jolloin sen tilaksi
ilmoitetaan ”vireillä” (pending). Sen merkkinä on pyörivä odotussymboli.

*Järjestelmä antaa SCIP-numeron esineen ensimmäiselle SCIP-ilmoitukselle.
Se näytetään kaikissa samaan esineeseen liittyvissä toimituksissa (sama
oikeushenkilö, sama esineen ensisijaisen tunnisteen tyyppi ja arvo).
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Hakukriteerit
1

Voit hakea aineiston tyypin
perusteella.

2

3
Voit hakea toimituspäivän, toimituksen tilan
tai ilmoitustyyppien perusteella.

Kun syötät SCIPnumeron,
järjestelmä
näyttää tähän
SCIP-numeroon
liittyvät
toimitukset tai
yksinkertaistetun
SCIP-ilmoituksen,
joka on tehty tällä
SCIP-numerolla.
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ECHA Submission Portal
Ilmoituksen lataaminen järjestelmään
ja sen lähettäminen
Tällä sivulla voit ladata SCIP-ilmoituksen järjestelmään ja lähettää sen.

2

Kun oikea tiedosto on valittu
ladattavaksi järjestelmään, se
näkyy tässä. Jos tiedosto ei ole
oikea, poista se napsauttamalla
painiketta ”Remove” ja lataa
järjestelmään oikea tiedosto.

1

Jotta SCIP-aineisto voidaan
lähettää, se on ensin ladattava
tähän joko valitsemalla
asianmukainen tiedosto
”Browse”-toiminnolla tai
käyttämällä ”Drag & Drop” toimintoa.

3
Kun kaikki on valmista, lähetä
aineisto napsauttamalla
painiketta ”Submit”.

4

Toimittamisen jälkeen
ilmoitukselle annetaan
toimitusnumero. Voit
tarkastella
toimitusraporttia
napsauttamalla
painiketta ”Submission
number”.
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Validation succeeded – toimitus on läpäissyt validointitarkistukset ja aineisto on ohjattu SCIPtietokantaan.

Toimitusraportti (I)
Järjestelmä antaa
jokaiselle toimitukselle
automaattisesti
toimitusnumeron.

Järjestelmä antaa SCIPnumeron esineen
ensimmäiselle SCIPilmoitukselle. Se näytetään
kaikissa samaan esineeseen
liittyvissä toimituksissa
(sama oikeushenkilö, sama
esineen ensisijaisen
tunnisteen tyyppi ja arvo).

Validation succeeded ! – toimitus on läpäissyt validointitarkistukset mutta siitä on annettu
varoituksia. Toimittaja saa validointiraportin, jossa luetellaan mahdolliset puutteet.
Validation failed X – aineisto ei ole läpäissyt validointitarkistuksia, eikä sitä ole ohjattu SCIPtietokantaan. Toimittaja saa validointiraportin, jossa luetellaan aineiston puutteet, ja aineisto on
korjattava ja lähetettävä uudestaan.

User name
LE name
LE UUID

Tiedot
käyttäjästä
ja
oikeushenkilöstä
(nimi
ja
UUID-tunniste),
joka
toimittaa SCIP-ilmoituksen

Toimitusprosessin
aikaleimatut tapahtumat.

Sisältää kaikki yhteen SCIPnumeroon liittyvät toimitukset.
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User name
LE name
LE UUID

Toimitusraportti (II):
Toimitustiedot

Järjestelmä antaa SCIP-numeron esineen ensimmäiselle SCIP-ilmoitukselle. Se
näytetään kaikissa samaan esineeseen liittyvissä toimituksissa (sama oikeushenkilö,
sama esineen ensisijaisen tunnisteen tyyppi ja arvo).
Esineen nimi toimitetussa SCIP-ilmoituksessa.
Esineen ensisijaisen tunnisteen tyyppi ja arvo toimitetussa SCIP-ilmoituksessa.
Aineiston nimi toimitetussa SCIP-ilmoituksessa.
Aineiston universaali yksilöllinen tunniste (UUID) toimitetussa SCIP-ilmoituksessa.
Toimitetun aineiston tiedostonimi.

Ilmoitustyyppi: ensimmäinen vai päivitys
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Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus (SSN)
Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus on ECHAn kehittämä työkalu. Sen avulla SCIP-ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen on helpompaa, sillä IUCLIDaineistoa ei tarvitse laatia. Tästä on hyötyä esimerkiksi saman toimitusketjun tai saman konsernin yritysten jakelijoille (kun ne eivät ole
maahantuojia) (kysymys-vastauspari 1777).
Yksinkertaistettua SCIP-ilmoitusta sovelletaan vain, jos vastaanotettu esine / moniosainen tuote on sama kuin toimitettu esine / moniosainen
tuote.
Esineen vastaanottaja voi viitata ECHAlle jo toimitettuihin tietoihin (jotka on toimittanut vaikkapa ylempänä toimitusketjussa oleva toimittaja)
ilmoittamalla annetun SCIP-numeron ECHA Submission Portalin kautta.
Kun esineen vastaanottaja lähettää yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen, se linkittää SCIP-ilmoituksen sisällön siihen ilmoitukseen ja sen
päivityksiin, joihin esineen vastaanottaja viittaa (esim. ylempänä toimitusketjussa olevan toimittajan tekemään SCIP-ilmoitukseen).

Huomautus: Katso lisätietoja ”Referencing”-toiminnosta julkaisusta Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (Työkalut
ECHAlle jo toimitettuihin SCIP-tietoihin viittaamiseen).
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Miten yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus toimii?
Tarvittavat vaiheet luetellaan ja selitetään kuvitteellisen esimerkin (polkupyörä) avulla.

1

Polkupyörä A
SCIP-ilmoitus 1

Polkupyörä A
Oikeushenkilö 1
Valmistaja –
maahantuoja

Polkupyörä A
SCIP-numero 1

2

Oikeushenkilö 2 + SCIPnumero 1 Polkupyörä A SSN

Polkupyörä A
UUSI SCIPnumero 2

3

5

Polkupyörä A
SCIP-numero 1+
REACH-asetuksen
33 artiklan 1
kohdan mukaiset
tiedot

4

Polkupyörä A
Oikeushenkilö 2
Jakelija

4
Oikeushenkilö
3 + SCIPnumero 1
Polkupyörä A
SSN

Polkupyörä A
UUSI SCIPnumero 3

5
Polkupyörä A

Polkupyörä A
Oikeushenkilö 3
Jakelija

SCIP-numero 3
+
REACH-asetuksen
33 artiklan 1
kohdan mukaiset
tiedot
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Vaiheet 1 ja 2
Esineen tai moniosaisen tuotteen toimitusketjun toimija (ts.
valmistaja, maahantuoja tai kokoonpanija) toimittaa ECHAlle
SCIP-ilmoitusaineiston.

1
Polkupyörä A
Oikeushenkilö 1
Valmistaja –
maahantuoja

Polkupyörä A
SCIP-ilmoitus 1

Polkupyörä A
SCIP-numero 1

2

Onnistuneen toimituksen
tuloksena toimittaja saa
ECHAlta SCIP-numeron
yksittäiselle esineelle tai
moniosaiselle tuotteelle.

User name
LE name
LE UUID

Toimitusraportti
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Vaihe 3: SCIP-numeron jakaminen
Yksittäisen esineen tai moniosaisen tuotteen toimittaja (ts. valmistaja, maahantuoja tai kokoonpanija) antaa SCIP-ilmoitusraportista saamansa
SCIP-numeron asiakkaille joko erikseen tai niiden tietojen yhteydessä, jotka toimitusketjussa on annettava REACH-asetuksen 33 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.
Jos yksittäisten esineiden tai moniosaisten tuotteiden toimittaja on lähettänyt esineistä tai moniosaisista tuotteista useita SCIP-ilmoituksia,
tämä toimija voi viedä asianmukaiset toimitustiedot yhdestä tai useammasta SCIP-ilmoituksesta Excel-tiedostoon, joka voidaan jakaa
seuraaville toimijoille (asiakkaille).

Polkupyörä A

”Export to Excel” -toiminnon
avulla voidaan viedä useisiin
toimituksiin liittyviä SCIPnumeroita sekä muita
toimitustietoja.

Oikeushenkilö 1
Valmistaja –
maahantuoja

3
Polkupyörä A

Oikeushenkilö 2
SCIP-numero 1
Jakelija
+
REACHasetuksen 33
artiklan 1 kohdan
mukaiset tiedot

Oikeushenkilö 3
Jakelija

SCIP-numero

Aineiston ja
esineen nimi

Esineen ensisijaisen
tunnisteen tyyppi ja arvo
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Vaihe 4: Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus
Oikeushenkilö voi toimittaa joko yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen (SSN), josta saa yhden SCIP-numeron, tai useita
yksinkertaistettuja SCIP-ilmoituksia yhdellä kertaa (eräilmoitus) lataamalla järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää luettelon
ilmoitukseen liittyvistä SCIP-numeroista.

4
Oikeushenkilö
2 + SCIPnumero 1
Polkupyörä A
SSN

Polkupyörä A
UUSI SCIPnumero 3

Polkupyörä A
Oikeushenkilö 3
Jakelija
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Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus:
Yksi SCIP-numero

Yksinkertaistetun SCIPilmoituksen toimittavan
oikeushenkilön nimi ja
UUID
Anna ilmoitettavan esineen tai moniosaisen
tuotteen SCIP-numero ja napsauta painiketta
”Submit”.

Toimittamisen jälkeen
ilmoitukselle annetaan
toimitusnumero. Voit
tarkastella toimitusraporttia
napsauttamalla kohtaa
”Submission number”.

Yksinkertaistetun SCIPilmoituksen
toimituksessa käytetty
SCIP-numero
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Yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen erätoimitus
Lataa järjestelmään Excel-tiedosto, jonka
ensimmäisessä sarakkeessa on luettelo
ilmoitettavien esineiden ja moniosaisten
tuotteiden SCIP-numeroista. Lataa tiedosto
joko valitsemalla asianmukainen tiedosto
napsauttamalla painiketta ”Browse” tai ”Drop
file” -toiminnolla.

Järjestelmä näyttää Excel-tiedostosta
ladatut tiedot. Jos luettelon arvot
ovat oikeat, napsauta painiketta
”Submit”.

Yksinkertaistetun SCIPilmoituksen toimittavan
oikeushenkilön nimi ja UUID

Toimittamisen jälkeen
ilmoitukselle annetaan
toimitusnumero. Voit
tarkastella
toimitusraporttia
napsauttamalla kohtaa
”Submission number”.

Järjestelmä näyttää
yksinkertaistetun
SCIP-ilmoituksen
toimittamisessa
käytetyt tiedot.
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Vaihe 5: Toimitusraportti, uusi SCIP-numero
Jos toimituksen tilana
näkyy ”succeeded”, SCIPilmoitusprosessi on
päättynyt.

Tiedot
käyttäjästä
ja
oikeushenkilöstä (nimi ja
UUID-tunniste),
joka
toimittaa SCIP-ilmoituksen

User name
LE name
LE UUID
Oikeushenkilö
2 + SCIPnumero 1
Polkupyörä A
SSN

5

Polkupyörä A
UUSI SCIPnumero 3

UUSI SCIP-numero, joka on
ilmoitettava toimitusketjun
seuraavalle toimijalle.
Ylempänä toimitusketjussa
olevalta toimittajalta saatu
SCIP-numero, jota käytettiin
yksinkertaistetun SCIPilmoituksen toimittamisessa

Viitteenä olevasta SCIPilmoituksesta peräisin oleva
nimi sekä esineen
ensisijaisen tunnisteen
tyyppi ja arvo (SCIPtietokannasta)

Polkupyörä A
Oikeushenkilö 3
Jakelija
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Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus
yhden tai useamman oikeushenkilön puolesta
Foreign user- eli vieras käyttäjä -toiminnon avulla kolmas osapuoli voi toimittaa tietoja
velvollisen toimijan puolesta.
Vieras käyttäjä voi toimittaa yhdellä kertaa useita yksinkertaistettuja SCIP-ilmoituksia yhden
tai useamman oikeushenkilön puolesta.
Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun samaan konserniin kuuluvat
yritykset saattavat saman esineen markkinoille yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen avulla
(ks. kysymys-vastauspari Q&A 1777).
Miten tätä vaihtoehtoa käytetään?
1. Anna asianomaisille oikeushenkilöille vieraan
käyttäjän oikeudet.
2. Kerää yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen toimituksessa
tarvittavat SCIP-numerot.
3. Kirjaudu ECHA Submission Portaliin.
4. Valitse vaihtoehto ”Submit a simplified SCIP Notification”.
Lisätietoja vieras käyttäjä -toiminnosta on saatavana kysymys-vastauspareissa Q&A 1665 ja Q&A 960 sekä julkaisussa ECHA
Accounts manual (ECHA-tilin käyttöopas).
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Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus,
yksi SCIP-numero (I)
1

Anna
asianomaisille
oikeushenkilöi
lle vieraan
käyttäjän
oikeudet.

2

Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus yhdellä
SCIP-numerolla Anna ilmoitettavan
esineen tai moniosaisen tuotteen SCIPnumero ja napsauta painiketta ”Continue”.
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Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus,
yksi SCIP-numero (II)

3
Oikeushenkilön A
nimi
Oikeushenkilön B
nimi

Valitse luettelosta yksi tai
useampi oikeushenkilö ja
napsauta painiketta
”Submit”.

LE name A
LE name B
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Yksinkertaistettu SCIP-ilmoitus,
yksi SCIP-numero (III)

Yksinkertaistetun SCIPilmoituksen toimituksessa
käytetty SCIP-numero

LE name
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Yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen
erätoimitus (I)
1

Anna
asianomaisille
oikeushenkilöill
e vieraan
käyttäjän
oikeudet.

2
Lataa järjestelmään Exceltiedosto, jonka
ensimmäisessä
sarakkeessa on luettelo
ilmoitettavien esineiden ja
moniosaisten tuotteiden
SCIP-numeroista.

Katso diasta ”Vaihe 3: SCIP-numeron jakaminen” (dia 74), miten ilmoittaja voi jakaa ilmoittamiaan esineitä tai moniosaisia tuotteita koskevat SCIPnumerot Excel-tiedostolla.
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Yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen
erätoimitus (II)

3

Järjestelmä näyttää
Excel-tiedostosta ladatut
tiedot. Tarkista, että
luettelon arvot ovat
oikeat.

Valitse luettelosta yksi tai
useampi oikeushenkilö ja
napsauta painiketta
”Submit”.
LE name A

LE name B
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4

Yksinkertaistetun SCIP-ilmoituksen
erätoimitus (III)

LE name B
LE name B
LE name B
LE name B
LE name B
LE name A
LE name A
LE name A
LE name A
LE name A

Voit tarkastella
toimitusraporttia
napsauttamalla yhtä
toimitusnumeroa.

Yksinkertaistetun
SCIP-ilmoituksen
toimituksessa
käytetyt SCIPnumerot.
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Toimitusraportti

User name
LE name A
LE name UUID

Uuden yksinkertaistetun
SCIP-ilmoituksen uusi SCIPnumero
Ylempänä toimitusketjussa
olevalta toimittajalta saatu
SCIP-numero, jota
käytettiin yksinkertaistetun
SCIP-ilmoituksen
toimittamisessa.
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SCIP-tietokannassa olevien tietojen
päivittäminen
Jos esineen SCIP-ilmoituksessa olevia tietoja pitää päivittää, voit muokata esineen tietueessa
olevia tietoja ja luoda uuden aineiston. Aineistossa oleva esineen ensisijainen tunniste on
säilytettävä täsmälleen samana.
Tämä uuden aineiston toimitus, jonka tekee sama oikeushenkilö ja jossa on sama esineen
ensisijainen tunniste, vastaanotetaan tätä esinettä tai moniosaista tuotetta koskevan SCIPilmoituksen päivityksenä.

Yhteenveto SCIP-ilmoituksen
päivitysprosessista
2

1
Tietueen
päivitys

Validointiprosessi

4

3
Uusi aineisto
(päivitetyt
tiedot
esineestä)

Uuden aineiston
toimittaminen
Uusi
toimitusnumero
Sama SCIP-numero

Aineisto

Huomautus:
Uudessa aineistossa on oltava täsmälleen sama esineen ensisijainen tunniste kuin edellisessä aineistossa, jotta SCIP-ilmoitus
voidaan päivittää.
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Vastuuvapauslauseke
Tämän asiakirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjiä täyttämään
jätepuitedirektiivin 2008/98/EY 9 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaiset
velvollisuutensa. Käyttäjiä muistutetaan kuitenkin siitä, että jätepuitedirektiivi
on ainoa oikeudellisesti pätevä asiakirja ja että tämän asiakirjan tiedot eivät
ole verrattavissa oikeudelliseen neuvontaan. Tietojen käyttö on täysin
käyttäjän vastuulla. Euroopan kemikaalivirasto ei vastaa tämän asiakirjan
sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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