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1.0

Eredeti változat
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1.1

Tipográfiai hiba

2020. február 20.

2.0

Új IUCLID-funkciók (részletes keresés, új árucikk- és
keverékkategória-kiválasztás, összetett tárgyak
összetevőinek létrehozása hivatkozással) a dokumentáció
elkészítéséhez.
A Benyújtási jelentés új funkciói.

2020. július 13.

2.1.

Új funkciók, amelyek lehetővé teszik az ECHA-hoz már
benyújtott SCIP-adatokra való hivatkozást.

2020. augusztus 24.

3.0

Új IUCLID-funkciók (részletes keresés a
referenciaanyagokban, bejövő hivatkozások, tömeges
export és törlés).
Megnyílik a SCIP-adatbázis, így a jogi kötelezettségeknek
való megfelelés érdekében benyújthatók a bejelentések.
Változások a benyújtási jelentésben.

2020. okt. 28.

4.0

Új IUCLID-funkciók (részletes keresés, részletes
importálás, a dokumentáció létrehozása után továbblépés
a benyújtáshoz)
Új funkció, amely lehetővé teszi az egyszerűsített SCIPbejelentés benyújtását (egy vagy több jogi személy
esetében)
Változások a benyújtási jelentésben az összes jelentés
harmonizálása érdekében (nem tartalmaz információt a
jelentésben szereplő aggodalomra okot adó elemről).

2021. május 28.

5.0

Új felhasználói szerep
Az IUCLID új funkciója (azonosítók csoportos
importálása)

2022. május 31.
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Bevezetés

A SCIP-adatbázis a hulladékokról szóló keretirányelv (Waste Framework
Directive, WFD) alapján létrehozott adatbázis, amely információkat tartalmaz az
árucikkekben vagy összetett tárgyakban (termékekben) található, aggodalomra
okot adó anyagokról (a SCIP rövidítés forrása: Substances of Concern In
articles, as such or in complex objects (Products)).

A SCIP-adatbázis biztosítja, hogy a különös aggodalomra okot adó anyagok
jelenlétére vonatkozó információk a termékek és anyagok teljes életciklusa
alatt – így a hulladékfázis során is – elérhetőek legyenek.
https://echa.europa.eu/hu/scip
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SCIP-adatbázis: Információáramlás
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A SCIP-bejelentés folyamatának áttekintése
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SCIP-adatbázis: Eszközök
Az ECHA informatikai eszközeihez, nevezetesen az ECHA felhőszolgáltatásához és az ECHA benyújtási
portáljához való hozzáférés érdekében először létre kell hozni egy ECHA-fiókot.

Regisztráció
és hitelesítés

Dokumentáció-előkészítés
A SCIP-bejelentéseket IUCLID-dokumentációk (i6z fájlok) segítségével kell benyújtani az ECHA-hoz.
Az IUCLID az ECHA és az OECD által működtetett egységes nemzetközi kémiai információs
adatbázis, amely magában foglalja a SCIP-bejelentések elkészítéséhez és létrehozásához szükséges
felhasználói felületet is.

Dokumentációbenyújtás
Az ECHA Submission Portal (az ECHA benyújtási portálja, ECHA Cloud Service - felhőszolgáltatás)
egy online eszköz, amely segítségével benyújthatók a SCIP-bejelentési dokumentációk a harmonizált
IUCLID formátumnak megfelelően.

Dokumentációkészítés és -benyújtás
Rendszerek közötti
szolgáltatás

A vállalatok harmonizált formátumú SCIP-bejelentési dokumentációikat saját rendszereikben
hozhatják létre, és bejelentéseiket automatikus S2S-továbbítással küldhetik be az ECHA Submission
Portal-jára.
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Hozzáférés
Ez a fejezet ismerteti az ECHA Cloud Services-hez (az ECHA
felhőalapú szolgáltatásaihoz) való hozzáférés folyamatát, valamint
azt, hogyan hozzon létre ECHA-fiókot, és hogyan kapcsolja össze a
jogi személyre vonatkozó adatokat a SCIP-bejelentések
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges eszközök használatához.

Hozzáférés az ECHA Cloud Services-hez
Az ECHA Cloud Services elérhető a SCIP
weboldaláról: https://echa.europa.eu/scip

Az ECHA Cloud Services elérhető az ECHA
általános weboldaláról:
https://echa.europa.eu
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Nyitóoldal

Ha már van ECHAfiókja, kattintson a
„Login” lehetőségre.

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

Ha még nincs ECHA-fiókja,
kattintson a „register” lehetőségre.
Az ECHA-fiók létrehozására
vonatkozó további információk az
ECHA-fiók kézikönyvében találhatók.
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A felhasználói szerepek
meghatározása
Az ECHA informatikai alkalmazásain belül a felhasználói szerepkörök határozzák meg a felhasználók
hozzáférési szintjét. A SCIP keretében a következő felhasználói szerepkörökre van szükség:
• Az LE Manager (jogi személy vezetője) → megtekintheti és szerkesztheti a jogi személy fiókját,
valamint hozzáadhatja, eltávolíthatja vagy szerkesztheti a felhasználó adatait és kapcsolatait.
• A Submission Portal Manager (bejelentési portál vezetője) → benyújthatja a SCIPbejelentéseket az ECHA Submission Portal-on keresztül.
• IUCLID Full Access (teljes körű IUCLID-hozzáférésű felhasználó) → online készítheti el a
SCIP-bejelentéseket az IUCLID-felhőben.
• „Reader” (olvasó) és „Read” (olvasás) szerepkör → ezek a szerepkörök „read only” („csak
olvasás”) hozzáférésre jogosítanak.
• Submission portal manager (bejelentési portál kezelője) Korlátozott: az „LE manager” (jogi
személy kezelője) korlátozhatja az ECHA bejelentési portálján található információk felhasználók
általi láthatóságát. Az ezzel a szereppel rendelkező felhasználók csak a portálon keresztül általuk
benyújtott bejelentések részleteit tekinthetik meg. FELHÍVJUK FIGYELMÉT, hogy ha ezt a szerepet
más szerepekkel együtt osztják ki, akkor az erősebb jogosultsággal járó szerep lesz az irányadó,
például ha a felhasználó rendelkezik a „Submission Portal Manager Restricted” és a „Submission
Portal Manager” szereppel, akkor a korlátozott láthatóságot nem kell alkalmazni. Emellett a „Restricted” (Korlátozott) szereppel rendelkező, az IUCLID-felhőhöz teljes hozzáféréssel rendelkező
felhasználó (azaz „IUCLID full access”) hozzáférhet az adott jogi személy vonatkozásában az IUCLIDfelhőben rendelkezésre álló valamennyi információhoz.
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Belépés meglévő fiókkal

1

Töltse ki a „username” és a
„password” mezőket
(felhasználónév és jelszó)

2
Kattintson a „Login with
“ECHA account”” gombra

Az ECHA-fiókkal kapcsolatban további információk az ECHA accounts and EU login oldalon találhatók.
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Az ECHA-alkalmazások legelső használata

A felhasználóknak első alkalommal el kell
fogadniuk az egyes alkalmazásokhoz tartozó
„Terms & Conditions” dokumentumokat
(általános szerződési feltételek), mielőtt
továbbléphetnének.
A „Terms & Conditions” teljes szövegének
elolvasásához kattintson a megfelelő
hivatkozásra.
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Dokumentáció készítése SCIP-bejelentéshez
Ez a fejezet ismerteti a SCIP-bejelentés elkészítésének különböző
módjait, és bemutatja, hogyan kezdje meg a SCIP-bejelentés
dokumentációjának elkészítését az IUCLID-ben.

A SCIP-bejelentés elkészítésének módjai
SCIP-bejelentés három különféle módon készíthető:
1. Bejelentés készítése online, az IUCLID-felhőben
Az ECHA Cloud services webalapú hozzáférést biztosít az IUCLID-felhő egy
példányához a SCIP-bejelentések elkészítésének céljából.

2. Bejelentés készítése az IUCLID 6-ban (Server & Desktop szerver és asztali számítógép)

Asztali
számítógé
p

Szerver

Felhő

A SCIP-bejelentés „offline” is elkészíthető, az Ön vállalatának saját
informatikai infrastruktúráján belül. Az IUCLID 6 Website-ról letöltheti az
IUCLID-et, és további információkhoz juthat.

3. Bejelentés készítése System-to-System benyújtáshoz
A vállalatok a harmonizált formátumnak megfelelően elkészíthetik SCIPbejelentési dokumentációikat, amelyeket ezt követően az S2S segítségével
benyújthatnak az ECHA Submission Portal-ra.

System-to-System
Service
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Hozzáférés az IUCLID-felhőhöz
Online dokumentációkészítés
Miután sikeresen bejelentkezett a rendszerbe, megnyílik az ECHA
Cloud Services kezelőfelülete.
Az IUCLID Cloud szolgáltatás segítségével online készíthető SCIPbejelentési dokumentáció, míg az IUCLID Cloud Trial szolgáltatást
csak képzési célokra használják, hogy a felhasználók jobban
megismerjék az eszközt.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás igénybevételére csak
„LE Manager”-ek jogosultak, más felhasználók számára ez a funkció
nem lesz látható.
A szolgáltatáshoz való hozzáféréshez először fel kell iratkoznia.
Az ECHA Cloud service-ből elérhető az ECHA Submission portal
(benyújtási portál) is, amely a SCIP-bejelentések benyújtására
létrehozott eszköz (bővebb információ a „SCIP-bejelentés benyújtása”
fejezetben található)
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Az IUCLID 6 letöltése - „offline”

dokumentációkészítés

Az IUCLID letölthető a vállalat saját informatikai
infrastruktúrájára az IUCLID weboldaláról:
https://iuclid6.echa.europa.eu
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Az IUCLID dokumentációkészítő kezelőfelülete
Az IUCLID megnyitása után megnyílik a program kezelőfelülete.

A felhasználó ikon
mellett megjelenik a
felhasználó neve és a
jogi személy cégneve.

A fejléc bal oldalán
található háromsávos
ikonon keresztül
mindig visszaléphet a
főmenübe.
Ez a terület az adatbevitelre
és a különböző IUCLIDegységek közötti navigációra
szolgál: A „Substances”
(anyagok) és „Mixtures”
(keverékek) más
jogszabályokhoz is
kapcsolódnak (pl. REACH és
PCN).
Kattintson az „Articles”
gombra, hogy hozzáférjen a
SCIP-bejelentésekkel
kapcsolatos adatkészletekhez
és dokumentációkhoz.

Az importálási területen
tölthetők fel az IUCLID-fájlok a
böngészési funkció
használatával vagy a fájlok
idehúzásával.

Az „Advanced import” (bővített
importálás) lehetővé teszi egyes
entitások és dokumentumok kizárását
az importálásból. További információ
az IUCLID funkcióiról a webes
felületen található.
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A kezelőfelület felső felhasználói sávja
(Csak ECHA Cloud Services

)

A párbeszéd ikon az ECHA Cloud services használatával
kapcsolatos külső információforrásokhoz, például
oktatóanyagokhoz vezet.

A kvóta ikon a
rendelkezésre álló
felhasználói tárolási
kvótát jeleníti meg.

A csengő ikon figyelmeztetésre
szolgál (pl. ha új verziók jelentek
meg).

A felhasználó ikon a felhasználó nevét és a
jogi személy cégnevét jeleníti meg, és ha
rákattint, új ablakot nyit, amelyben átirányít
az ECHA Cloud kezelőfelületére, a Submission
Portal oldalára, a fiókkezelésre és a
kijelentkezési funkcióra.
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A dokumentációkészítés áttekintése
(IUCLID)
1

Adatállomány
(Adatok
előkészítése)

2

3

Validálási folyamat

Dokumentáció
(Dokumentáció
létrehozása)

Előzetes beállítások

A jelöltlistán szereplő
referenciaanyagok
IMPORTÁLÁSA

A dokumentáció egy csak olvasható egység, amelynek integritását meg kell őrizni. Tartalmaz egy dokumentum-UUID-t
(Universal unique identifier), amely a dokumentum egyedi azonosítója.
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A jelöltlistán szereplő referenciaanyagok IMPORTÁLÁSA
A jelöltlistán szereplő anyagokra vonatkozó információkat a SCIP-bejelentésekben egy IUCLID referenciaanyag-egység felhasználásával kell megadni. A
referenciaanyag létrehozható az IUCLID-ben, de javasoljuk, hogy SCIP-bejelentések benyújtójaként használja az ECHA által a SCIP-bejelentésekhez
biztosított, a jelöltlistán szereplő referenciaanyag-csomagot, és importálja azt a saját IUCLID-példányaiba.

1
Töltse le a jelöltlistán szereplő anyagokra
vonatkozó csomagot (Candidate List Package),
amely a SCIP-weboldal Eszközök menüpontjában
érhető el.
https://echa.europa.eu/candidate-list-package

2
Itt tud fájlokat IMPORTÁLNI a megfelelő
fájlok tallózással történő kiválasztásával,
vagy idehúzásával.
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Jelöltlistán szereplő referenciaanyag
Az Ön IUCLID-példányában szereplő referenciaanyagok a következő lépéseket követően tekinthetők át:

1
A fejléc bal oldalán
található
háromsávos ikonra
kattintva nyissa
meg a főmenüt.

2
Kattintson a „Reference substance”
(referenciaanyag) menüpontra.

3
Ez az oldal fog megnyílni.
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A referenciaanyagok oldala
A referenciaanyagok oldala, amely tartalmazza az összes létrehozott vagy importált referenciaanyag jegyzékét.

Itt hozhat létre új
referenciaanyagot. A SCIP
kontextusában azonban
javasoljuk, hogy használja a
jelöltlistán szereplő
referenciaanyagok ECHA által
biztosított csomagját.

Itt a listában megjelenő bármelyik
mező alapján kereshet: CAS- és EKszám, IUPAC-azonosító,
referenciaanyag-név.

A referenciaanyag neve,
ahogyan az a jelöltlistán
szerepel.

Ez az anyag IUPACneve.

Az anyag CAS-száma, ha
rendelkezésre áll.
Az anyag EK- vagy leltári
száma, ha rendelkezésre áll.
A referenciaanyag egyedi
azonosítója (Universal
Unique Identifier, UUID)

A referenciaanyag
utolsó módosításának
dátuma.
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Dokumentumon belüli hivatkozás
Abban az esetben, ha tudnia kell, hogy melyik árucikk tartalmaz egy adott anyagot,
használhatja a belső hivatkozás funkciót.

1

Válassza ki a
referenciaan
yagot.

2

3

Kattintson az „i”
ikonra.

Megjelenik egy csúszóablak az
összes olyan cikkel, amely
tartalmazza ezt a
referenciaanyagot.
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Az „Article” (cikk) oldal megnyitása

Kattintson az „Articles” gombra,
hogy hozzáférjen a SCIPbejelentésekkel kapcsolatos
adatkészletekhez és
dokumentációkhoz.
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Az „Article” (cikk) oldal (adatállományok)
Ez az „Articles” (Cikkek) oldal, amely tartalmazza az összes eddig létrehozott cikkadatkészlet (előkészítés alatt álló dokumentációk) jegyzékét.
A „+ New article” (új cikk)
gombra kattintva új cikket
(adatkészletet) hozhat
létre.

A fejléc bal
oldalán
található
háromsávos
ikonon
keresztül
mindig
visszaléphet
a főmenübe.

Itt keresési kifejezést adhat
meg az ebben a nézetben
megjelenő mezők bármelyikére.

Ha ki van jelölve, akkor a
cikkadatkészletek listája
jelenik meg.

További keresési feltételek felvétele

Tömeges exportálás és törlés funkció

A cikkadatkészlet utolsó
módosításának dátuma

Ez a cikk vagy összetett tárgy neve, amelyet Ön adott meg
az új cikkadatkészlet létrehozásakor.

Az adatállomány
egyedi azonosítója
(Universal Unique
Identifier, UUID)

Ez az Ön által az új cikkadatkészlet létrehozásakor megadott
„„Primary Article Identifier” Type” (Elsődleges árucikk-azonosító
típus).

A kérdőjel ikonra
kattintva letöltheti
az IUCLID
kézikönyvet.

Ez az Ön által az új cikkadatkészlet létrehozásakor beírt
„Primary Article Identifier” value” (Elsődleges árucikkazonosító érték).

A „Dossiers”
(Dokumentációk) gombra
kattintva, a létrehozott
cikkdokumentációk listájára
vált.

Erre az
ikonra
kattintva
az
adatkészl
et új
ablakban
nyílik
meg.

IUCLID ikon az adatkészlet entitástípusának
azonosítására. Ebben az esetben „cikk”
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adatkészlet.

ADATKÉSZLET: Részletes keresés (I)
Név alapján
kereshet

Egyszerű keresés:
keresési kifejezést adhat
meg a cikkadatkészletek
listájában megjelenő
bármelyik mezőre: név,
elsődleges cikkazonosító
típusa vagy értéke.

E jelölőnégyzet
engedélyezésével a találati
listában azok a cikkek
jelennek meg, amelyeknél a
validáláshoz vagy a
dokumentáció létrehozásához
bejelentési típus van
kiválasztva.

Írja be az elsődleges
cikkazonosító
értékét

Az „Article type” (cikk
típusának) kiválasztásával az
árucikkek vagy az összetett
tárgyak jelennek meg az
eredménylistákban.

Részletes keresés: További
keresési feltételek felvétele

Más nevek és más
cikkazonosítók alapján is
kereshet
A jelöltlistán szereplő anyagok
valamelyikének kiválasztásával az
adott anyagot tartalmazó árucikkek
jelennek meg az eredménylistákban.

Kiválasztható egy adott dátum vagy
dátumtartomány. Az adott időpontban
módosított cikkadatkészletek vagy
létrehozott dokumentációk jelennek
meg az eredménylistában.
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ADATKÉSZLET: Részletes keresés (II)

Logikai keresés: „ÉS”
Olyan adatkészletek keresése,
amelyek tartalmazzák az X és Y
adatokat.
Ha a felhasználó egynél több szűrőt
használ a különböző szakaszokból, a
rendszer azokat az adatkészleteket
adja ki, amelyek megfelelnek az
összes kiválasztott kritériumnak.

Logikai keresés: „vagy”
Olyan adatkészletek
keresése, amelyek
tartalmazzák vagy az X,
vagy az Y adatokat.
Ha a felhasználó az
aggodalomra okot adó
elem szakaszában egynél
több anyagot választ ki, a
rendszer minden olyan
adatkészletet kiad, amely
tartalmazza az egyik vagy
a másik, vagy mindkét
29
anyagot.

Az „Article” (cikk) oldal (dokumentációk)
A létrehozott cikkdokumentációk listáját megjelenítő „Articles” (Cikkek) oldal.
A „Dossiers”
(Dokumentációk) gombra
kattintva váltson át a
létrehozott
cikkdokumentációk listájára.

További
keresési
feltételek
felvétele

Ha ki van
jelölve, akkor a
létrehozott
cikkdokumentáci
ók listája jelenik
meg.

Itt keresési kifejezést adhat meg a
cikkdokumentációk listájában megjelenő mezők
bármelyikére.

Tömeges
exportálás és
törlés funkció
A dokumentáció
létrehozásának
dátuma

A dokumentáció neve, amelyet Ön
adott meg a létrehozásakor.
A dokumentáció egyedi
azonosítója (Universal
Unique Identifier,
UUID)

A cikkadatkészletben megadott név,
valamint elsődleges cikkazonosító
típusa és értéke

IUCLID
ikon a
dokumentá
cióként
történő
azonosításr
a.
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DOKUMENTÁCIÓ: Részletes keresés (I)
A dokumentáció neve alapján kereshet
Egyszerű keresés: keresési kifejezést
adhat meg a cikkdokumentációk
listájában megjelenő bármelyik mezőre:
dokumentációnév, cikknév, elsődleges
cikkazonosító típusa vagy értéke.

Más nevek és más
cikkazonosítók
alapján is
kereshet

Cikknév alapján kereshet

Az elsődleges cikkazonosító típusa vagy értéke
alapján kereshet

Részletes keresés: További
keresési feltételek felvétele

A CAS- vagy EK-szám és/vagy az
IUPAC-név beírásával kereshet a
jelöltlistán szereplő anyag alapján.
Ilyenkor az adott anyagot
tartalmazó árucikkek dokumentációja
megjelenik az eredménylistában.

Kiválasztható egy adott dátum vagy
dátumtartomány. Az adott időpontban
létrehozott dokumentációk jelennek
meg az eredménylistában.

Írja be az
elsődleges
cikkazonosí
tó értékét
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DOKUMENTÁCIÓ: Részletes keresés (II)

Logikai keresés: „ÉS”
Olyan dokumentációk keresése,
amelyek tartalmazzák az X és Y
adatokat.
Ha a felhasználó egynél több szűrőt
használ a különböző szakaszokból, a
rendszer azokat a dokumentációkat
adja ki, amelyek megfelelnek az
összes kiválasztott kritériumnak.
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Dokumentumon belüli hivatkozás
Ha tudni szeretné, hogy melyek azok a közvetlen összetett tárgyak, amelyek egy adott cikket
vagy összetett tárgyat összetevőként tartalmaznak, akkor használhatja a belső hivatkozás
funkciót.

1

Válassza ki
a cikket

2

3

Kattintson az „i”
ikonra.

Megjelenik egy csúszóablak az
összes olyan összetett tárggyal,
amely tartalmazza ezt a cikket.
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Adatkészlet létrehozása
Ez a fejezet az adatkészlet létrehozásához szükséges funkciókat ismerteti.

A dokumentációkészítés áttekintése (IUCLID)

1

Adatállomány
(Adatok
előkészítése)

2

3

Validálási folyamat

Dokumentáció
(Dokumentáció
létrehozása)

Egy cikkre vonatkozó
ADATKÉSZLET
létrehozása
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Az adatok előkészítése: cikkadatkészlet létrehozása
1
2

Töltse ki a name* (cikk vagy összetett
tárgy neve) mezőt.

Új cikk (adatkészlet) létrehozásához
kattintson a „+ New article” (új cikk)
gombra.

A név és az elsődleges cikkazonosító
kulcsfontosságú az adatok, a
dokumentációk és az ECHA benyújtási
portálján történő bejelentések
előkészítésének elvégzéséhez.

3
A Primary Article
Identifier Type* mezőben
válassza ki az elsődleges
cikkazonosító típusát.

4
A Primary Article Identifier*
mezőben adja meg az
elsődleges cikkazonosító
értékét.
Megjegyzés: A „cikk” meghatározásáról és az „összetett tárgy” fogalmáról további információkat az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó útmutatóban (Guidance on
Requirements for Substance in Articles) talál.
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Az adatok előkészítése: Azonosítók (I)
Egyéb nevek megadásához
kattintson a „+ New item” (Új
hozzáadása) gombra.

2
1

3

Az „egyéb nevek” alatt a fogyasztóknak szállítandó árucikkek vagy
összetett tárgyak egyéb neveit kell beírni, amennyiben ezek a
nevek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a fogyasztók keresni
tudjanak a SCIP-adatbázisban (pl. márka és modell).

Válassza ki az egyéb
név típusát.

Adja meg a cikk vagy
összetett tárgy egyéb
elnevezését.

A véglegesítéshez
kattintson a „Close”
(Bezár) gombra.

4
Megjegyzés: A tájékoztatási követelményekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el A SCIP-bejelentésekre vonatkozó követelmények című
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dokumentumot.

Az adatok előkészítése: azonosítók (II)
5

Egyéb (numerikus vagy
alfanumerikus) cikkazonosítók
megadásához kattintson a „+ New
item” (Új hozzáadása) gombra.

7

Válassza ki az egyéb
cikkazonosító típusát.
Erre a gombra kattintva törölhet
egy beillesztett elemet.

6
Ebbe a sorba
kattintva illeszthet
be egyéb
cikkazonosítókat.

A fogyasztóknak szállítandó cikkek vagy
összetett objektumok esetében további
azonosítókat (Other article identifiers) kell
megadni, ha rendelkezésre állnak ilyenek,
ily módon lehetővé téve a fogyasztók
számára az információk keresését a SCIPadatbázisban.

8

Adja meg a cikk vagy
összetett tárgy egyéb
cikkazonosítóját.

9

A véglegesítéshez
kattintson a „Close”
(Bezár) gombra.
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Az adatok előkészítése: Azonosítók (III)
csoportos importálása

Kattintson a
„Download CSV
Template”
(CSV sablon
letöltése)
gombra.

1

Kattintson az
„Import file” (Fájl
importálása)
gombra.

Töltse ki a letöltött
Excel-sablont az Ön
adataival (a SCIPformátum
mellékletben
szereplő kódokat
használva).

3

Ellenőrizze, hogy a lista a
megfelelő értékeket
tartalmazza-e.

4

2

Megjegyzés: E funkció használatakor kérjük, használja a speciális mező sablont.
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Az adatok előkészítése: kategorizálás
1

Válassza ki az árucikk-kategóriát a Kombinált Nómenklatúra (Combined Nomenclature
(CN)) vagy a TARIC adatbázisából.
Ez a cikket vagy összetett tárgyat a funkciója vagy felhasználása szerint azonosítja (egy
harmonizált listából). Kulcsfontosságú az érintett hulladékáramok azonosításához.

2
A „Production in European Union” (Gyártás az Európai Unióban)
mezőben válaszolhat a következő kérdésre: a cikket az EU-ban
állítják elő vagy szerelik össze?

Megjegyzés: Az árucikk-kategóriával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el A SCIP-bejelentésekre vonatkozó követelmények című40
dokumentum

Árucikk-kategória
Válassza ki az „árucikk-kategóriát” a
„Please search and select” (keres és
kiválaszt) gombra kattintva, vagy a
„Select by typing article text” (kiválaszt a
cikkszöveg beírásával) mezőbe gépelve.
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Az adatok előkészítése: jellemzők és képek
1

Kép beillesztéséhez kattintson
a „+ New item” (Új
hozzáadása) gombra.

2

Adja meg a bejelentett árucikk
vagy összetett tárgy
azonosítását vagy
megkülönböztetését segítő
jellemző(ke)t.

3
Adja meg az értéket
és válassza ki a
mértékegységet.
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Az adatok előkészítése: a biztonságos használatra
vonatkozó utasítás(ok)

Adjon elegendő információt a cikk biztonságos
használatához. Ha a jelöltlistán szereplő anyag
azonosítása elegendő a termék biztonságos
használatához, jelölje be a jelölőnégyzetet. Más esetben,
szükség esetén, biztonságos használati utasításokat kell
adnia.
Legalább a* négyzetet be kell jelölni.

1

Biztonságos használati utasítások
megadásához kattintson a „+ New
item” (Új hozzáadása) gombra.

2

4

Válasszon ki egy fájlt
(dokumentumot).

3
A szétszerelési utasításokat
tartalmazó fájl feltöltéséhez
kattintson a „+ New item” (Új
hozzáadása) gombra.

5
Válassza ki a
dokumentum nyelvét.
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Az adatok előkészítése: cikk és „Concern elements”
(aggodalomra okot adó elemek) (I)

Egy árucikk adatkészletének létrehozásakor a „Concern elements” (aggodalomra okot adó elemek) szakaszban kell jelentenie a jelöltlistán szereplő anyagra
vonatkozó információkat.
Definíció szerint egy árucikkre vonatkozó adatkészlet nem jeleníti meg a „Complex object component(s)” (Összetett tárgyak összetevője/összetevői) részt.

1

A „+ New item” (Új hozzáadása) gombra kattintva jelentheti be a cikkben jelen lévő, a jelöltlistán szereplő anyagok
mindegyike vonatkozásában az aggodalomra okot adó elemek csoportját, nevezetesen az anyag cikkben lévő
koncentrációtartományát és az anyagot, amelyben jelen van (az anyag, amelyből az árucikk készült, vagy az az anyag,
amelyet az árucikk az adott, a jegyzékben szereplő anyagot tartalmazó keverék felhasználása miatt tartalmaz). Az
aggodalomra okot adó elemeket csak egy cikkre (árucikkre vagy összetett tárgyra) vonatkozóan kell jelenteni.

2
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Az adatok előkészítése: cikk és „Concern elements” (aggodalomra
okot adó elemek) (II)

A „Please select” (Kérjük, válasszon) gombra
kattintva jelentheti be a jelöltlistán szereplő anyag
cikken belüli koncentrációtartományát.

3
Egy koncentrációtartományt kell
kiválasztani a rendelkezésre álló
listából. Ha az információ a
benyújtó rendelkezésére áll, a
koncentrációtartományt
pontosan meg kell adni.
Legalább a kötelezettséget
kiváltó koncentrációt ki kell
választani.

4
Vagy egy anyagkategóriát vagy egy
keverékkategóriát jelenteni kell.
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Az adatok előkészítése: cikk és „Concern elements” (aggodalomra
okot adó elemek) (III)

5

Válassza ki a „Material category”-t (anyagkategóriát)
a „Please search and select” (keres és kiválaszt)
gombra kattintva, vagy az alábbi mezőbe gépelve.
Ez kulcsfontosságú az érintett anyagalapú
hulladékáramok azonosításához.

6
Válasszon ki egy további anyagkategóriát, hogy
jobban leírja, milyen anyagból készült a cikk.
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Az adatok előkészítése: cikk és „Concern elements” (aggodalomra
okot adó elemek) (IV)

Válassza ki az európai termékbesorolási rendszerből (EuPCS) azt a keverékkategóriát, amely leírja az árucikk további feldolgozási lépésébe (pl. bevonat, ragasztó,
forrasztóanyag) beépített, a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmazó keveréket.
Az EuPCS weboldala: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

7

Válassza ki a „Mixture category”-t
(keverékkategóriát) a „Please search and
select” (keres és kiválaszt) gombra
kattintva, vagy az alábbi mezőbe gépelve.
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Az adatok előkészítése: cikk és „Concern elements”
(aggodalomra okot adó elemek) (V)

Erre a mezőre akkor van szükség, ha azért kell
frissítenie a bejelentést, hogy nyilatkozzon, hogy egy
már bejelentett cikk, amely korábban tartalmazott egy,
a jelöltlistán szereplő anyagot, már nem tartalmazza ezt
az anyagot. Ez különböző okokból történhet, például az
anyag biztonságosabb alternatívával való helyettesítése
miatt.
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Az adatok előkészítése: összetett tárgyak összetevője/összetevői (I)
Ha összetett tárgyat jelent be, akkor hozzá kell kapcsolnia annak összetevőit (akár egy jelöltlistán szereplő anyagot tartalmazó cikket, akár egy összetett tárgyat
(amely tartalmaz olyan összetevőt, amelyben található egy jelöltlistán szereplő anyag).

Legfelső szintű elem
Kerékpár

Kormánymarkolatok

Kerekek

Összetevők
Gumi
abro
ncso
k

Megjegyzés: A „cikk” meghatározásáról és az „összetett tárgy” fogalmáról további információkat az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó útmutatóban (Guidance on
Requirements for Substance in Articles) talál.
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Az adatok előkészítése: összetett tárgyak összetevője/összetevői
(II)
1

Összetevő beillesztéséhez kattintson a „+ New item”
(Új hozzáadása) gombra.

Válasszon ki a listából egy meglévő
cikket, vagy hozzon létre új cikket.

2

Összetevő beillesztéséhez
kattintson a „+ Select” (Új
kiválasztása) gombra.

3

Meglévő cikkre az
egyszerű vagy a
részletes keresés
segítségével kereshet.

4
Adja meg az összetett tárgy összetevőjének egységszámát. Egyetlen számot
is beírhat a bal oldali értékmezőbe, de egységtartományt is megadhat.
Válassza a „>=” lehetőséget a baloldali listából, majd írja be a legalacsonyabb
értéket a bal oldali értékmezőbe. Válassza ki a „<=” lehetőséget is a jobb
oldali listából, majd írja be a legmagasabb értéket a jobb oldali értékmezőbe.
Egész számokat használjon.

Az összetett tárgy összetevőjének kiválasztása vagy létrehozása után a „Concern elements” (aggodalomra okot adó elemek) szakasz már nem jelenik
meg az összetett tárgy vonatkozásában. Definíció szerint az összetett tárgyakhoz tartozó adatkészlet nem jeleníti meg a „Concern elements”
(aggodalomra okot adó elemek) részt.
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Az adatok előkészítése: összetett tárgyak összetevője/összetevői
(III)
1
Egy összetett tárgy
összetevőjének létrehozásához
kattintson a „+ Create” (Új
létrehozása) gombra.

2

Adja meg az összetett tárgy
összetevőjének adatait.

Az összetevő összetett tárgyhoz kapcsolását és a
„save” (mentés) gombra kattintást követően az
összetett tárgyhoz kapcsolt összetevő megjelenik a
bal oldali „fa” nézetben.

Erre a gombra kattintva
törölhet egy beillesztett elemet.

3

Megjegyzés: A „cikk” meghatározásáról és az „összetett tárgy” fogalmáról további információkat az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó útmutatóban (Guidance on Requirements for Substance
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in Articles) talál

„Referencing” (hivatkozás) a SCIPdokumentációban
Az ECHA kidolgozott egy funkciót, amely lehetővé teszi
az ECHA-hoz már benyújtott SCIP-adatokra való
hivatkozást. A „Referencing” (hivatkozás) az IUCLIDadatkészlet előkészítésekor használható egy összetett
tárgy SCIP-dokumentációjának létrehozása során, és
lehetővé teszi, hogy egy olyan SCIP-szám
bejelentésével adja meg az összetett tárgy
összetevőjére vonatkozó információkat, amely a SCIPadatbázisba (pl. az Ön vállalata vagy beszállítója által)
már benyújtott információkra utal. A SCIP-számot
például a REACH-rendelet 33. cikke (1) bekezdése
szerint szolgáltatandó információk egyik elemeként a
feldolgozó szállító is megadhatja.

A „Referencing”
(hivatkozás) áttekintése
Kormánymarkolat
SCIP-bejelentési dokumentáció:
•
•
•

Kormánymarkolat
1. vállalat (gyártó)

Azonosítók
A biztonságos használatra
vonatkozó utasítás(ok)
Aggodalomra okot adó
elemek

Kormánymarkolat
1. SCIP-szám

Kormánymarkolat
1. SCIP-szám +
a REACH 33. cikk (1) bekezdése
szerinti információ

Ezen opció célfelhasználói az összeszerelők vagy az
összetett tárgyak előállítói lehetnek.

(„Könnyűsúlyú”) SCIP-bejelentési dokumentáció:
•
•
•

Azonosítók
A biztonságos használatra vonatkozó
utasítás(ok)
Összetett tárgy összetevője/összetevői

„A” Kerékpár
Kormánymarkolat (1. SCIP-szám)
2. vállalat
(összeszerelő)

Kerék X (Azonosítók + Besorolás + Jellemzők+
Biztonságos használatra vonatkozó információk +
összetett tárgy összetevője

„A” Kerékpár
2. SCIP-szám

Megjegyzés: A „Referencing” (Hivatkozás) lehetőséggel kapcsolatban további információ az ECHA-hoz már benyújtott SCIP-adatokra való hivatkozáshoz használható eszközökről szóló
tájékoztatóban (Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA) található (angol nyelven).
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Összetett tárgy összetevője/összetevői és „Referencing” (Hivatkozás)
A következő lépések azt ismertetik, hogyan hozza létre egy összetett tárgy összetevőjét oly módon, hogy közben az ECHA-hoz már benyújtott információkra
hivatkozik.

1
Egy összetett tárgy összetevőjére
való hivatkozás létrehozásához
kattintson a „+ Create” (Új
létrehozása) gombra.

3
Az összetevőre való hivatkozás összetett tárgyhoz
kapcsolását és a „save” (mentés) gombra kattintást
követően az összetett tárgyhoz kapcsolt összetevő
egy nyíl ikon mellett megjelenik a bal oldali „fa”
nézetben.

2
Az összetett tárgy összetevőjére való hivatkozáshoz
szükséges adatok a következők:
- Article name (Cikknév) (az adatokat előkészítő vállalat
számára értelmezhető név)
- Primary article identifier type (Elsődleges cikkazonosító
típusa): „SCIP Number” (SCIP-szám)
- Primary article identifier value (Elsődleges cikkazonosító
értéke): A hivatkozott cikk szállítója által megadott SCIPszám vagy a hivatkozni kívánt cikk SCIP-száma (pl. a saját
bejelentett cikkek egyikének SCIP-száma).

Megjegyzés: Az Ön által bejelentett összetevő azonosítója, amelyet az ECHA a honlapján (SCIPadatbázis) elérhetővé tesz, az a név, ahogyan azt Ön abban az eredeti SCIP-bejelentésben
megadta, amelyre most hivatkozik (azaz nem az a cikknév, amelyet Ön a bejelentéshez
használ). Pl. ha az Ön szállítójának bejelentésében a hivatkozott cikk neve „Handlebar Grip”
(Kormánymarkolat), de ez az Ön a saját adatkészletében „H Grip_3_V2” megnevezéssel szerepel, a
közzétételben a „Handlebar Grip” fog megjelenni, nem pedig a „H Grip_3_V2”.

Megjegyzés: A „Referencing” (Hivatkozás) lehetőséggel kapcsolatban további információ az ECHA-hoz már benyújtott SCIP-adatokra való hivatkozáshoz használható eszközökről szóló tájékoztatóban (Tools
to refer to SCIP data already submitted to ECHA) található (angol nyelven).

53

Adatkészletek exportálása és egyéb funkciók
További funkciók
eléréséhez
kattintson a
hárompontos ikonra

Az adatkészlet helyi
exportálásához válassza ki
az „Export to i6z”
lehetőséget. Adjon az
adatkészletnek
értelmezhető nevet, ezáltal
segítve az adatkészlet
kezelését.

Előnézeti jelentés készítése
az adatállományról
érzékeny információkkal és
anélkül.

Kapcsolódó
dokumentációk
megtekintése.

Az adatkészlet
validálásához kattintson
a „Validate” (Validál)
gombra.

A dokumentáció
létrehozásához
kattintson a „Create
dossier” (Dokumentáció
létrehozása) gombra.
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Az információk validálása
Ez a fejezet a validálási segéd funkciót ismerteti

A validálási segéd
A validálási segéd előre meghatározott szabályok szerint végez ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy az információkat a várt módon illesztették-e be.
A validálási segéd használatához a felhasználónak ki kell választania egy munkakörnyezetet.
A szabályok határozzák meg, hogy a dokumentáció a létrehozás után az érvényben lévő szabályok szerint megfelelt, figyelmeztetéssel megfelelt vagy nem felelt
meg.
A validálás eredménye egy jelentés, amely felsorolja azokat a szabályokat (ha vannak), amelyekre vonatkozóan a validálási segéd működésbe lépett. A validálási
szabályok listáját a „Validation rules for SCIP notifications” (A SCIP-bejelentések validálási szabályai) című dokumentumban találja.
A „Working context”
(Munkakörnyezet) mezőben
válassza ki a következőt: „SCIP
Notification” (SCIP-bejelentés)

1

Kattintson a
„Validate” (Validáció)
gombra.

2

A rendszer lehetővé teszi, hogy
megadja annak a dokumentációnak
a nevét, amelyet a validálási segéd
igénybevételét követően létrehozhat
(később is kitölthető vagy
frissíthető).

3
Kattintson a
„Validate” (Validáció)
gombra.

4
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Az adatkészlet validálási jelentése
Amikor a szabályok „bejeleznek”, a validálási jelentés a benyújtási ellenőrzéseket „failures” (hibák) vagy „warnings” (figyelmeztetés)
jelzéssel sorolja fel.

Kattintson újra a „Revalidate” (Újravalidálás)
gombra.

3

Az „Export to Excel"
gombra kattintva Excelfájlba exportálhatja a
validálási segéd
jelentését.

1

Ahol elérhető, használja a linket, amely
átirányítja a további felülvizsgálatot vagy
bevitelt igénylő területre.
Végezze el a szükséges módosításokat,
a „Save” gombra kattintva mentse el
azokat, majd ezt követően kattintson a
„Re-validate” (Újravalidálás) gombra.

2
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Az adatkészlet validálási jelentése
Ha egyetlen szabály sem „jelez be”, a validálási jelentésben olyan megjegyzés fog szerepelni, amely kiemeli, hogy
a rendszer a benyújtáskor további ellenőrzéseket fog végezni.

A cikkhez való
visszatéréshez
kattintson az X-re.
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Dokumentáció létrehozása
Ez a fejezet az dokumentáció létrehozásához szükséges funkciókat ismerteti.

A dokumentáció létrehozása

1

A „Working context”
(Munkakörnyezet) mezőben
válassza ki a következőt: „SCIP
Notification” (SCIP-bejelentés)

2

Kattintson a „Create
dossier”
(Dokumentáció
létrehozása) gombra

A „Proceed to
submission” gombra
kattintva nyissa meg a
Submission Portal-t
(benyújtási portál).

3
Adja meg a
dokumentáció nevét

4

Kattintson a „Create
dossier”
(Dokumentáció
létrehozása) gombra

A dokumentáció
megtekintéséhez
kattintson az „Open
dossier” (Dokumentáció
megtekintése) gombra
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A dokumentáció áttekintése

A dokumentáció
benyújtásának
típusára vonatkozó
információk.

A SCIP-formátum
verziója.

Az adatkészletben
szereplő cikknévnek
megfelelő
dokumentáció tárgya.

A felhasználó által
a dokumentáció
létrehozásakor
meghatározott
megjegyzések.
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A dokumentációk exportálása és egyéb funkciók
A „View dossiers”
(dokumentációk
megtekintése) gombra
kattintva más
dokumentációverziókat
nyithat meg.

A „Go to source”
(Forrás) gombra
kattintva a
dokumentációhoz
kapcsolódó adatkészletet
nyithatja meg.

A „Validate” (Validál)
gombra kattintva
megnyithatja a
dokumentum validálását
célzó oldalt.

A dokumentáció helyi
exportálásához válassza ki
az „Export to i6z”
lehetőséget. Adjon a
dokumentációnak
értelmezhető nevet, ezáltal
segítve a dokumentáció
kezelését.

Előnézeti jelentés készítése
a dokumentációról
érzékeny információkkal és
anélkül.

További funkciók
eléréséhez
kattintson a
hárompontos ikonra

A „Proceed to
submission” gombra
kattintva megnyithatja a
Submission Portal-t
(benyújtási portál).

Két dokumentáció
összehasonlítása.
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SCIP-bejelentés benyújtása
Ez a fejezet a SCIP-bejelentés benyújtásának módját ismerteti

ECHA Submission Portal (Az ECHA bejelentési portálja)
Az ECHA Submission Portal (az ECHA benyújtási portálja) egy online eszköz, amely segítségével információk nyújthatók be a harmonizált
formátumnak megfelelően.
Miután sikeresen bejelentkezett a rendszerbe, megnyílik az ECHA Bejelentési portáljának kezelőfelülete.

A portál navigációs
menüje

Az ECHA Submission portal elérése az ECHA Cloud Service szolgáltatáson keresztül
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A SCIP-bejelentés benyújtásának folyamata
(Submission portal)
1
Dokumentáció
feltöltése és benyújtása

2

3
A benyújtott bejelentés
automatizált validálása

Benyújtási jelentés

1
Egyszerűsített SCIPbejelentés benyújtása

Megjegyzés: Az „Egyszerűsített SCIP-bejelentéssel” kapcsolatban további információ az ECHA-hoz már benyújtott SCIP-adatokra való hivatkozáshoz
használható eszközökről szóló tájékoztatóban (Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA) található (angol nyelven).
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Az ECHA Submission Portal keresőoldala
A párbeszéd ikon
külső
információforrásokh
oz, például
oktatóanyagokhoz
vezet.

A csengő ikon
figyelmeztetésre szolgál
(pl. ha új verziók
jelentek meg).
A felhasználó ikon a felhasználó nevét és
a jogi személy cégnevét jeleníti meg, és
ha rákattint, új ablakot nyit, amelyben
átirányít az ECHA Cloud kezelőfelületére,
a fiókkezelésre és a kijelentkezési
funkcióra.

A keresésben szereplő
beadványok listájának
exportálása excel fájlba

Amíg semmit nem nyújtottak
be, a beadványok listája üres.
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Az ECHA Submission Portal keresőoldala
Itt látható a jogi személy által benyújtott valamennyi beadvány.

A dokumentáció és a
cikk neve.

Az eredeti benyújtás
jele

Az elsődleges árucikkazonosító típusa és értéke

SCIP-szám*

A benyújtás
frissítésének jele

A benyújtási számra
kattintva megtekintheti
a benyújtási jelentést.

Benyújtás időpontja

A listában szereplő minden egyes beadványnál fel van tüntetve annak
státusza:
A„
Az „
A„

” sikeres benyújtást jelez.
” sikertelen benyújtást jelez.
” sikeres benyújtást jelez, de figyelmeztetéseket tartalmaz.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a rendszer éppen végzi a beadvány
feldolgozását, és a státusz függőben van - ezt a kör alakú várakozás
szimbólum jelzi.

*A SCIP-számot a rendszer rendeli hozzá a cikk első SCIP-bejelentéséhez. Ez a szám
az adott cikkhez kapcsolódó valamennyi beadványban (megegyező jogi személy,
megegyező elsődleges cikkazonosító típus és érték) közös.
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Keresési feltételek
Kereshet a dokumentáció típusa
alapján

1

2

3
Kereshet a benyújtás időpontja, a benyújtás
státusza és/vagy a bejelentés típusa alapján

A SCIP-szám
megadását követően
a rendszer
megjeleníti az Ön
által ezzel a SCIPszámmal benyújtott
beadványokat vagy
az ezzel a SCIPszámmal benyújtott
egyszerűsített SCIPbeadványokat.
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ECHA submission portal
Feltöltés és beküldés
Ezen az oldalon végezheti el a SCIP-bejelentés feltöltését és benyújtását

2

Miután kiválasztotta a megfelelő
feltöltendő fájlt, az itt fog
megjelenni. Ha mégsem ez a
megfelelő fájl, egyszerűen
kattintson a „Remove”
(Eltávolítás) gombra, és töltse
fel újra.

1

A SCIP-dokumentáció
beküldéséhez először fel kell
töltenie azt ide, a megfelelő fájl
tallózással történő
kiválasztásával („Browse”),
vagy idehúzásával.

3
Ha minden rendben, a
„Submit” gombra kattintva
küldje be a dokumentációt!

4

A benyújtást követően
kapni fog egy benyújtási
számot. A benyújtási
számra kattintva
megtekintheti a
benyújtási jelentést.
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A validálás sikeres volt

- a benyújtás megfelelt a validálási ellenőrzéseken, és a dokumentáció bekerült a SCIP-adatbázisba.

A validálás sikeres volt
- a beadvány figyelmeztetésekkel felelt meg a validálási ellenőrzéseken. Validálási jelentés válik
elérhetővé a benyújtó számára, amely ismerteti a lehetséges hiányosságokat.

Benyújtási jelentés (I)

A rendszer automatikusan
benyújtási számot rendel
minden egyes benyújtáshoz.

A validálás sikertelen volt
- a dokumentáció nem felelt meg a validálási ellenőrzéseken, ezért nem került be a SCIPadatbázisba. A hiányosságokat felsoroló validálási jelentés elérhető a benyújtó számára, akinek új beadványt kell benyújtania.

User name (felhasználónév)
LE name (jogi személy neve)
LE UUID (a jogi személy egyedi azonosítója)

A SCIP-számot a rendszer rendeli
hozzá a cikk első SCIPbejelentéséhez. Ez a szám az adott
cikkhez kapcsolódó valamennyi
beadványban (megegyező jogi
személy, megegyező elsődleges
cikkazonosító típus és érték) közös.

A
SCIP-bejelentést
benyújtó
felhasználóra és a jogi személyre
vonatkozó
információk
(név
és
UUID).

A benyújtási folyamat időbélyegzővel
ellátott eseményei.

Tartalmazza a SCIP-számmal
kapcsolatos összes beadványt.
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User name (felhasználónév)
LE name (jogi személy neve)
LE UUID (a jogi személy egyedi azonosítója)

Benyújtási jelentés (II):
Az adatbejelentés adatai

A SCIP-számot a rendszer rendeli hozzá a cikk első SCIP-bejelentéséhez. Ez a szám
az adott cikkhez kapcsolódó valamennyi beadványban (megegyező jogi személy,
megegyező elsődleges cikkazonosító típus és érték) közös.
A benyújtott SCIP-bejelentésben szereplő Cikknév.
A benyújtott SCIP-bejelentésben szereplőElsődleges árucikk-azonosító típusa és
értéke.
A benyújtott SCIP-bejelentésben szereplő
Dokumentációnév.
A benyújtott SCIP-bejelentésben szereplő dokumentáció egyedi azonosítója (Universal
Unique Identifier, UUID).
A benyújtott dokumentáció
fájlneve.
A bejelentés típusa: Eredeti vagy frissítés
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Egyszerűsített SCIP-bejelentés (SSN)
Az egyszerűsített SCIP-bejelentés (simplified SCIP notification, SSN) az ECHA által kifejlesztett eszköz, amely megkönnyíti a SCIP-bejelentési
kötelezettség teljesítését azzal, hogy IUCLID-dokumentáció elkészítése nélkül teszi azt lehetővé. Például az azonos ellátási láncon belüli
forgalmazók (akik nem importőrök) vagy az azonos vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok használhatják (Q&A 1777).
Csak akkor alkalmazható, ha a kapott cikk/összetett tárgy megegyezik a továbbadottal.
A cikk átvevője hivatkozhat az ECHA-nak már (pl. a feldolgozó szállító által) benyújtott információkra, oly módon, hogy az ECHA benyújtási
portálon keresztül bejelenti a megadott SCIP-számot.
Egyszerűsített SCIP-bejelentés benyújtásával a cikk átvevője összekapcsolja a SCIP-bejelentés tartalmát azzal a bejelentéssel – és annak
frissítéseivel –, amelyre hivatkozik (pl. a feldolgozó szállító által benyújtott SCIP-bejelentéssel).

Megjegyzés: A „Referencing” (Hivatkozás) lehetőséggel kapcsolatban további információ az ECHA-hoz már benyújtott SCIP-adatokra
való hivatkozáshoz használható eszközökről szóló tájékoztatóban (Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA) található
(angol nyelven).
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Hogyan működik az egyszerűsített SCIP-bejelentés?
A szükséges lépések felsorolása és magyarázata egy hipotetikus példa (kerékpár) segítségével történik.

1
1. JOGI„A” Kerékpár
SZEMÉLY
Előállító importőr

„A” Kerékpár
1. SCIPbejelentés
„A” Kerékpár
1. SCIP-szám.

2
2. JOGI SZEMÉLY+1.
SCIP-szám „A” Kerékpár
SSN
„A”
Kerékpár
ÚJ 2. SCIPszám

3

„A” Kerékpár
1. SCIP-szám+
a REACH 33. cikk
(1) bekezdése
szerinti
információ

„A” Kerékpár
2. JOGI SZEMÉLY
Forgalmazó

4

4
5

3. JOGI
SZEMÉLY+1
. SCIP-szám
„A”
Kerékpár
SSN

„A”
Kerékpár
ÚJ 3. SCIPszám

„A” Kerékpár
3. JOGI SZEMÉLY
Forgalmazó

5

„A” Kerékpár
3. SCIP-szám
+
a REACH 33. cikk
(1) bekezdése
szerinti információ
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1. és 2. lépés

Egy cikk vagy összetett tárgy ellátási láncának valamely
szereplője (pl. gyártó, importőr vagy összeszerelő)
benyújtja az ECHA-hoz a SCIP-bejelentési dokumentációt.

1
„A”
1. JOGI
Kerékpár
SZEMÉLY
Előállító importőr

„A” Kerékpár
1. SCIPbejelentés

„A” Kerékpár
1. SCIP-szám

2

A sikeres benyújtás
eredményeként a benyújtó
kap egy SCIP-számot az
ECHA-tól az árucikkre vagy
összetett tárgyra.

User name (felhasználónév)
LE name (jogi személy neve)
LE UUID (a jogi személy egyedi azonosítója)

Benyújtási jelentés
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3. lépés: A SCIP-szám megosztása
Az árucikk vagy összetett tárgy szállítója (pl. gyártó, importőr vagy összeszerelő) megadja a SCIP-bejelentési jelentésben kapott SCIP-számot a vásárlóinak, az ellátási
láncban a REACH-rendelet 33. cikke (1) bekezdése szerint közölt információk részeként vagy azokkal együtt.

Ha az árucikkek vagy összetett tárgyak szállítója több SCIP-bejelentést is benyújtott az árucikkeire vagy összetett tárgyaira vonatkozóan, ez a szereplő az általa benyújtott
SCIP-bejelentés(ek) releváns benyújtási adatait excel-fájlba exportálhatja, amelyet megoszthat a következő szereplővel/szereplőkkel (ügyféllel/ügyfelekkel).

1. JOGI„A” Kerékpár
SZEMÉLY
Előállító importőr

Az „Export to Excel” (Exportálás
Excelbe) funkció lehetővé teszi
számos beadvány SCIP-számának,
valamint egyéb beadási
információknak az exportálását.

3
„A” Kerékpár
1. SCIP-szám
+
a REACH 33. cikk
(1) bekezdése
szerinti
információ

2. JOGI SZEMÉLY
Forgalmazó

SCIP-szám

3. JOGI SZEMÉLY
Forgalmazó

A dokumentáció
és a cikk neve

Elsődleges árucikk-azonosító
[típus és érték]
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4. lépés: Egyszerűsített SCIP-bejelentés
A jogi személy benyújthat egyetlen egyszerűsített SCIP-bejelentést (SSN) egy egyedi SCIP-számra vonatkozóan, vagy de benyújthat egy lépésben több
SSN-t is (tömeges bejelentés) oly módon, hogy egy excel-fájlt nyújt be, amely tartalmazza a bejelentendő SCIP-számok listáját.

4
2. JOGI
SZEMÉLY+1.
SCIP-szám
„A”
Kerékpár
SSN

„A”
Kerékpár
ÚJ 3. SCIPszám

„A” Kerékpár
3. JOGI SZEMÉLY
Forgalmazó
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Egyszerűsített SCIP-bejelentés:
Egyedi SCIP-szám

Az SSN-t benyújtó
jogi személy neve és
UUID azonosítója
Adja meg a bejelentendő cikk vagy
összetett tárgy SCIP-számát, és kattintson
a „Submit” (Küldés) gombra.

A benyújtást követően
kap egy benyújtási
számot. A benyújtási
számra kattintva
megtekintheti a
benyújtási jelentést.

Az SSN
benyújtásához
használt SCIP-szám
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Tömeges egyszerűsített SCIP-bejelentés
Töltsön fel egy excel-fájlt, amely az első oszlopban a
bejelentendő cikkek és összetett tárgyak SCIP-számának
listáját tartalmazza. A fájl feltöltését elvégezheti a
megfelelő fájl tallózással történő kiválasztásával, vagy
idehúzásával.

A rendszer megjeleníti az excel-fájlból
feltöltött tételeket. Ha a lista tartalmazza a
megfelelő értékeket, kattintson a „Submit”
(Küldés) gombra.

Az SSN-t benyújtó jogi
személy neve és UUID
azonosítója

A benyújtást követően kap egy
benyújtási számot. A
benyújtási számra kattintva
megtekintheti a benyújtási
jelentést.

A rendszer megjeleníti az
SSN benyújtásához
használt adatokat.
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5. lépés: Benyújtási jelentés, új SCIP-szám
Ha a benyújtás státusza
„sikeres”, a SCIPbejelentési folyamat
lezárult.

A SCIP-bejelentést benyújtó
felhasználóra és a jogi
személyre
vonatkozó
információk (név és UUID).

User name (felhasználónév)
LE name (jogi személy neve)
LE UUID (a jogi személy egyedi azonosítója)

2. JOGI
SZEMÉLY+1.
SCIP-szám
„A”
Kerékpár
SSN

5
„A”
Kerékpár
ÚJ 3. SCIPszám

ÚJ SCIP-szám, amelyet meg
kell osztani az ellátási lánc
következő szereplőjével.

Az SSN benyújtásához használt
SCIP-szám, a feldolgozó
szállítótól.
Név, Elsődleges cikktípus és érték a hivatkozott SCIPbejelentésből (a SCIPadatbázisból)

„A” Kerékpár
3. JOGI SZEMÉLY
Forgalmazó

79

Egyszerűsített SCIP-bejelentés
egy vagy több jogi személy számára
A „Foreign user” (idegen felhasználó) funkció lehetővé teszi, hogy egy harmadik fél adatokat nyújtson be a
kötelezett nevében.
Az idegen felhasználó egy folyamat során számos egyszerűsített SCIP-bejelentést (SSN-t) benyújthat egy
vagy több jogi személyre vonatkozóan.
Ez a funkció például akkor használható, ha ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok ugyanazt az
árucikket hozzák forgalomba SSN használatával (lásd: Q&A 1777).

Hogyan használható?
1. Állítsa be az idegen felhasználó jogosultságait az érintett jogi
személy vonatkozásában
2. Állítsa össze az SSN benyújtásához szükséges SCIP-számokat
3. Lépjen be az ECHA submission portal-ra (az ECHA benyújtási portálja)
4. Válassza ki a „Submit a simplified SCIP Notification” (Egyszerűsített
SCIP-bejelentés benyújtása) lehetőséget

Az „Idegen felhasználó” funkcióval kapcsolatban további információ a Kérdések és válaszok között (Q&A 1665, Q&A 960) és az ECHA-fiókok
kézikönyvében (ECHA Accounts manual) található.
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SSN egyedi SCIP-szám (I)
1

Állítsa be az
idegen
felhasználó
jogosultságait
az érintett jogi
személy
vonatkozásába
n

2

Egyedi SCIP-szám SSN: Adja meg a
bejelentendő cikk vagy összetett tárgy SCIPszámát, és kattintson a „Continue” (Tovább)
gombra
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SSN egyedi SCIP-szám (II)

3
LE name A („A” jogi személy
neve)
LE name B („B” jogi
személy neve)

Válasszon ki egy vagy
több jogi személyt a
listából, és kattintson a
„Submit” (Küldés)
gombra.

LE name A („A” jogi személy neve)
LE name B („B” jogi személy neve)
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SSN egyedi SCIP-szám (III)

Az SSN
benyújtásához
használt SCIP-szám

LE name
(jogi
személy
neve)
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Tömeges egyszerűsített SCIP-bejelentés
(I)
1

Állítsa be az
idegen
felhasználó
jogosultságait
az érintett jogi
személy
vonatkozásába
n

2
Töltsön fel egy excelfájlt, amely az első
oszlopban a
bejelentendő cikkek
és összetett tárgyak
SCIP-számának
listáját tartalmazza.

Tekintse át a „3. lépés: a SCIP-szám megosztása” pontot (74. dia), hogy lássa, hogyan oszthatja meg a bejelentő egy excel-fájl segítségével az általa bejelentett
árucikkek vagy összetett tárgyak SCIP-számát.
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Tömeges egyszerűsített SCIPbejelentés (II)
3
A rendszer megjeleníti az
excel-fájlból feltöltött tételeket.
Ellenőrizze, hogy a lista a
megfelelő értékeket
tartalmazza-e.

Válasszon ki egy vagy
több jogi személyt a
listából, és kattintson
a „Submit” (Küldés)
gombra.
LE name A

LE name B
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4

Tömeges egyszerűsített SCIP-bejelentés (III)

LE name B („B” jogi
személy neve)
LE name B („B” jogi
személy neve)
LE name B („B” jogi
személy neve)
LE name B („B” jogi
személy neve)
LE name B („B” jogi
személy neve)
LE name A („A” jogi
személy neve)
LE name A („A” jogi
személy neve)
LE name A („A” jogi
személy neve)
LE name A („A” jogi
személy neve)
LE name A („A” jogi
személy neve)

Az egyes benyújtási
számokra kattintva
megtekintheti a hozzá
tartozó benyújtási jelentést.

Az SSN benyújtásához
használt SCIP-számok.
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Benyújtási jelentés

User name (felhasználónév)
LE name A („A” jogi személy neve)
A jogi személy neve, UUID-azonosítója

Az új SSN ÚJ SCIP-száma

Az SSN benyújtásához
használt SCIP-szám, a
feldolgozó szállítótól.
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A SCIP-adatbázisban szereplő információk
frissítése
Ha egy cikk SCIP-adatait frissíteni kell, akkor szerkesztheti a cikk adatállományában szereplő
információkat, és létrehozhat egy új dokumentációt. A dokumentációban szereplő elsődleges
cikkazonosítónak pontosan ugyanannak kell maradnia.
Az új dokumentáció ugyanazon jogi személy által, ugyanazon elsődleges cikkazonosítóval történő
benyújtását az adott cikkre vagy összetett tárgyra vonatkozó SCIP-bejelentés frissítéseként
fogadja be a rendszer.

A SCIP-bejelentés frissítésének folyamata
2

1
Az adatkészlet
frissítése

4

3
Validálási
folyamat

Új
dokumentáció
(frissített
cikkinformációk)

Az új dokumentáció
benyújtása
Új Benyújtási szám
Megegyező SCIPszám

Dokument
áció

Fontos:
Az új dokumentációnak pontosan ugyanazt az elsődleges cikkazonosítót kell tartalmaznia a SCIP-bejelentés frissítésének
létrehozásához.
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Jogi nyilatkozat
A jelen dokumentum célja, hogy segítse a felhasználókat a hulladékokról szóló
keretirányelv (WFD) 9. cikke (1) bekezdésének i) pontja szerinti
kötelezettségeik teljesítésében. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét
arra, hogy a WFD irányelv szövege jelenti az egyetlen hiteles jogi hivatkozást,
továbbá a jelen dokumentumban foglalt információk nem minősülnek jogi
tanácsadásnak. Az információ felhasználása kizárólag a felhasználó
felelőssége. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelősséget az
ebben a dokumentumban foglalt információk bármilyen jellegű
felhasználásáért.

5.0 verzió
2022. május 31.

