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Versija

Pakeitimai

Data

1.0

Pradinė versija

2020 m. vasario 17 d.

1.1

Tipografinė klaida

2020 m. vasario 20 d.

2.0

Naujos funkcijos Tarptautinės bendros informacijos apie
chemines medžiagas duomenų bazėje (IUCLID) (išplėstinė
paieška, nauja gaminio kategorija ir mišinio kategorijos
pasirinkimas, sudėtinio daikto sudedamųjų dalių kūrimas
pateikiant nuorodą), skirtos dokumentacijai parengti.
Naujos informacijos teikimo ataskaitos funkcijos.

2020 m. liepos 13 d.

2.1

Naujos funkcijos, leidžiančios remtis ECHA jau pateiktais
SCIP duomenimis.

2020 m. rugpjūčio 24 d.

3.0

Naujos funkcijos IUCLID (išplėstinė etaloninių cheminių
medžiagų paieška, gaunamos nuorodas, eksportas ir
šalinimas dideliais kiekiais).
SCIP duomenų bazėje galima pateikti teisinius
įsipareigojimus atitinkančius pranešimus. Pateikimo
ataskaitos pakeitimai.

2020 m. spalio 28 d.

4.0

Naujos funkcijos IUCLID (išplėstinė paieška, išplėstinė
failų įkėlimo funkcija, pranešimo pateikimas sukūrus
dokumentaciją).
Nauja funkcija, skirta supaprastintam SCIP pranešimui
pateikti (vienam ar daugiau juridinių subjektų)
Pateikimo ataskaitos pakeitimai, siekiant suderinti visas
ataskaitas (nėra informacijos apie įtrauktą susijusį
elementą)

2021 m. gegužės 28 d.

5.0

Naujas naudotojo vaidmuo
Nauja IUCLID funkcija (masinis identifikatorių importas)

2022 m. gegužės 31 d.
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Turinys
•
•
•
•

Įžanga
Prieigos gavimas
Dokumentacijos SCIP pranešimams parengimas
Duomenų rinkinio kūrimas
•

•
•
•

Informacijos patvirtinimas
Dokumentacijos kūrimas
SCIP pranešimo pateikimas
•

•

„Referencing“ (Nuoroda) SCIP pranešime

Supaprastinto SCIP pranešimo pateikimas (vienam ar daugiau juridinių
subjektų)

Informacijos atnaujinimas SCIP duomenų bazėje
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Įžanga

SCIP – tai informacijos apie atskiruose gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose
naudojamų susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (angl. Substances of
Concern In articles as such or in complex objects (Products) duomenų bazė,
sukurta pagal Atliekų pagrindų direktyvą (APD).
SCIP duomenų bazėje užtikrinama, kad informacija apie gaminius, kurių
sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, būtų
prieinama per visą produktų ir medžiagų gyvavimo ciklą, įskaitant atliekų
tvarkymo etapą.
https://echa.europa.eu/scip
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SCIP duomenų bazė. Informacijos srautas
ECHA
debesijos
paslaugos

Pareigų
turėtojai

Užsiregistruoti ir
patvirtinti
tapatybę

Atliekų
tvarkymo
subjektai

Parengti
duomenis
internetu
Pateikti
duomenis
internetu
ECHA
informacijos teikimo
portalas

Parengti
duomenis
(neprisijungus)

Parengti
duomenis
dideliais kiekiais
(neprisijungus)

Pateikti
duomenis
išorėje

Pateikti
duomenis
rankiniu būdu

Pateikti duomenis
naudojantis Systemto-System (sistemų
integracija)

SCIP DB

Apibendrinti ir
saugoti duomenis

Vartotojai
ir kitos
suinteresuotosi
os
šalys
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SCIP pranešimo proceso apžvalga
1

3

2

Dokumentacijos
parengimas

Darbalaukis

Serveris

Dokumentacijos
pateikimas

Pateikimo
ataskaita

Debesija

System-to-System (Sistemų integracija)
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SCIP duomenų bazė. Priemonės
Užsiregistruoti
ir patvirtinti
tapatybę

Siekiant turėti prieigą prie ECHA IT priemonių, būtent, ECHA debesijos paslaugų ir ECHA Submission Portal
(ECHA informacijos teikimo portalo), pirmiausia turi būti sukurta ECHA paskyra.

Dokumentacijos parengimas
SCIP pranešimai pateikiami ECHA naudojant IUCLID dokumentacijas (i6z failus). IUCLID – tai ECHA ir OECD
prižiūrima Tarptautinės bendros informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazė ir joje įtraukta
naudotojo sąsaja, skirta SCIP pranešimams parengti ir kurti.

Dokumentacijos pateikimas
ECHA Submission Portal (ECHA informacijos pateikimo portalas (ECHA debesijos paslauga) – internetinė
priemonė, skirta pateikti SCIP pranešimo dokumentacijas pagal suderintą IUCLID formatą.

Dokumentacijos parengimas ir pateikimas
System-to-System
Service (Sistemų
integracijos
paslauga)

Savo sistemose bendrovės gali sukuri SCIP pranešimo dokumentacijas suderintu formatu ir pateikti savo
pranešimus ECHA Submission Portal (ECHA informacijos teikimo portalui) automatiškai pervesdamos per
sistemų integracijos paslaugą.
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Prieigos gavimas
Šiame skyriuje aprašomas procesas apie prieigą prie ECHA Cloud
Services (ECHA debesijos paslaugų), kaip sukurti ECHA paskyrą ir
kaip susieti juridinio subjekto informaciją, siekiant naudoti priemones,
skirtas SCIP pranešimams parengti ir pateikti.

Prieiga prie ECHA debesijos paslaugų
Galite pasinaudoti ECHA debesijos
paslaugomis iš SCIP tinklalapio
https://echa.europa.eu/scip

Galite pasinaudoti ECHA debesijos
paslaugomis iš bendro ECHA
tinklalapio https://echa.europa.eu
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Pagrindinis puslapis

Jei turite sukurtą ECHA
paskyrą, paspauskite
„Login“ (prisijungti).

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

Jei neturite sukurtos ECHA paskyros,
paspauskite „register“ (registruotis).
Papildomą informaciją apie tai, kaip
susikurti ECHA paskyrą, galite rasti
ECHA account manual (ECHA paskyros
vadove).

11

Naudotojo vaidmenų apibūdinimas
Naudotojo vaidmenimis nurodomas vartotojo prieigos lygis ECHA IT programose. SCIP atveju reikalingi
šie naudotojo vaidmenys:
• LE Manager (LE valdytojas) → gali matyti ir redaguoti LE paskyrą ir pridėti, pašalinti arba
redaguoti naudotojo duomenis bei kontaktus.
• Submission Portal Manager (Informacijos teikimo portalo valdytojas) → gali pateikti SCIP
pranešimus naudodamasis ECHA Submission Portal (ECHA informacijos teikimo portalu).
• IUCLID Full Access (IUCLID neribotą prieigą) → turintis naudotojas gali parengti SCIP
pranešimus internetu IUCLID debesijoje.
• „Reader“ (skaitytuvo) ir „Read“ (skaitymo) vaidmenys → – šiems vaidmenims suteikta „read
only“ (tik skaitymo) prieiga.
• Informacijos teikimo portalo valdytojas (ribojama): JS valdytojas gali apriboti naudotojų
galimybę susipažinti su informacija ECHA informacijos teikimo portale. Naudotojai, kuriems priskirtas
šis vaidmuo, gali matyti išsamią informaciją tik apie tuos duomenis, kuriuos patys pateikė portale.
ATKEIPKITE DĖMESĮ, kad kai šis vaidmuo paskiriamas kartu su kitais vaidmenimis, pirmenybė
teikiama didesnes teises suteikiančiam vaidmeniui, pvz., jei naudotojas turi „Informacijos teikimo
portalo valdytojo (ribojama)“, ir „Informacijos teikimo portalo valdytojo“ vaidmenis, naudotojo
galimybė susipažinti su informacija neribojama. Be to, naudotojas, kuriam priskirtas ribojamas
vaidmuo, tačiau kuris turi visapusišką prieigą prie IUCLID debesijos (t. y. IUCLID neribota prieiga),
turės prieigą prie visos to juridinio asmens IUCLID debesijoje esančios informacijos.
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Prisijungti su esama paskyra
1

2

Įveskite savo „username“
(naudotojo vardą) ir
„password“ (slaptažodį)

Paspauskite „Login with
„ECHA account” (prisijungti
su ECHA paskyra)

Papildomą informaciją apie ECHA paskyras galite rasti ECHA accounts and EU login (ECHA paskyrų
ir „EU Login“) puslapyje.
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Prisijungimas prie ECHA programų pirmą kartą

Pirmą kartą prisijungdami naudotojai prieš
tęsdami darbą turės sutikti su kiekvienos
programos „Terms & Conditions“ (sąlygomis).
Norėdami perskaityti išsamias „Terms &
Conditions“ (sąlygas), spauskite atitinkamą
nuorodą.
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Dokumentacijos SCIP pranešimams parengimas
Šiame skyriuje aprašyti įvairūs būdai, skirti SCIP pranešimui parengti,
ir paaiškinama, kaip pradėti rengti SCIP pranešimo dokumentaciją
IUCLID.

Būdai, skirti parengti SCIP pranešimą
SCIP pranešimus galima parengti trimis būdais:
1. Parengti savo pranešimą internetu IUCLID debesijoje
Per ECHA debesijos paslaugas teikiama internetine prieiga prie IUCLID
debesijos plėtinio, skirto SCIP pranešimams parengti.

2. Parengti savo pranešimą IUCLID 6 (Server & Desktop)
(serveris ir darbalaukis)

Darbalaukis

Serveris

Debesija

SCIP pranešimas taip pat gali būti parengtas „offline“ (neprisijungus) jūsų
bendrovei priklausančioje IT infrastruktūroje. Galite atsisiųsti IUCLID ir
gauti daugiau informacijos IUCLID 6 Website (IUCLID 6 svetainėje).

3. Savo pranešimo parengimas, skirtas naudoti System-toSystem (sistemų integracijos) pateikimui
Bendrovės gali sukurti SCIP pranešimo dokumentacijas pagal suderintą
formatą ir naudodamos sistemų integracijos paslaugą pateikti jas ECHA
Submission Portal (ECHA informacijos teikimo portalui).

System-to-System
Service (Sistemų
integracijos
paslauga)
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Prieiga prie IUCLID debesijos
Dokumentacijos sukūrimas internetu
Sėkmingai prisijungus prie sistemos, atsidaro ECHA Cloud
Services (ECHA debesijos paslaugų) valdymo platformos
puslapis.
Ši IUCLID Cloud (debesijos) paslauga leidžia parengti SCIP
pranešimo dokumentaciją internetu, o IUCLID Cloud Trial
(IUCLID debesijos laikina paslauga) naudojama tik mokymo
tikslais, siekiant geriau susipažinti su šia priemone.
Atkreipkite dėmesį, kad tik LE valdytojai turi teises
prisiregistruoti prie šios paslaugos, kitiems naudotojams ši
funkcija nebus matoma.
Norėdami gauti prieigą prie šios paslaugos, pirmiausia
turite prisiregistruoti.
Iš ECHA Cloud service (ECHA debesijos paslaugos) taip pat
turite galimybę naudotis ECHA Submission portal (ECHA
informacijos teikimo portalu) – priemone, kuri sukurta SCIP
pranešimams pateikti (daugiau informacijos rasite skyriuje
„SCIP pranešimo pateikimas“)
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IUCLID 6 atsiuntimas. Dokumentacijos sukūrimas
„offline“ (neprisijungus)

IUCLID galite atsisiųsti į vietos bendrovei
priklausančią IT infrastruktūrą iš IUCLID svetainės
https://iuclid6.echa.europa.eu
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IUCLID valdymo platforma, skirta dokumentacijai parengti
Atidarius IUCLID rodomas IUCLID valdymo platformos puslapis.

Naudotojo piktogramoje
rodomas naudotojo
vardas ir juridinio
subjekto bendrovės
pavadinimas.

Paspaudus trijų juostų
piktogramą antraštės
kairėje pusėje visada
galima rasti nuorodą į
pagrindinį meniu.
Ši vieta naudojama duomenims
įrašyti ir naršyti įvairiose IUCLID
elementuose: „Substances“
(cheminės medžiagos) ir
„Mixtures“ (mišiniai) yra susiję su
kitu teisiniu kontekstu (pvz.,
REACH (Cheminių medžiagų
registracija, įvertinimu,
autorizacija ir apribojimais) ir
PCN (pranešimu apsinuodijimų
biurams).
Norėdami gauti prieigą prie
duomenų rinkinių ir
dokumentacijų, susijusių su SCIP
pranešimais, spauskite „Articles“
(gaminiai).

Failų įkėlimo srityje leidžiama
įkelti IUCLID failus naudojant
naršymo funkciją arba juos
nuvelkant.

Išplėstinė failų įkėlimo funkcija leidžia į
įkėlimą neįtraukti atskirų subjektų ir
dokumentų. Daugiau informacijos rasite
Functionalities of IUCLID in the web
interface (IUCLID funkcijų interneto
sąsajoje).
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Valdymo platformos viršutinė naudotojo
juosta
(tik ECHA debesijos paslaugos

)

Dialogo piktograma veda prie išorinių informacijos
šaltinių apie naudojimąsi ECHA debesijos
paslaugomis, tokių kaip mokymo programos.

Kvotos piktogramoje
rodoma turima
naudotojo saugyklos
kvota.

Varpelio piktograma įspės
(pvz., kai bus išleistos naujos
versijos).

Naudotojo piktogramoje rodomas
naudotojo vardas ir juridinio subjekto
bendrovės pavadinimas; paspaudus
atsidaro naujas langas, skirtas nukreipti į
EHCA debesijos valdymo platformą, į
Pateikimo portalo puslapį, paskyrų
valdymą ir atsijungimo funkciją.
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Dokumentacijos parengimo peržiūra
(IUCLID)
1

Duomenų rinkinys
(Duomenų
parengimas)

2

3
Patvirtinimo
procesas

Dokumentacija
(Dokumentacijos
sukūrimas)

Iš anksto numatyti
nustatymai
Kandidatinio sąrašo
etaloninės cheminės
medžiagos
duomenų rinkinio
ĮKĖLIMAS

Dokumentacija – tik skaitymui naudojamas elementas, kurio vientisumas turi būti išlaikytas. Jį sudaro
dokumento UUID (visuotinis unikalus pavadinimas), kuris yra unikalus šio dokumento identifikatorius
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Kandidatinio sąrašo etaloninės cheminės medžiagos
ĮKĖLIMAS
Informacija apie kandidatinio sąrašo chemines medžiagas pateikiama SCIP pranešimuose, naudojant IUCLID etaloninės cheminės medžiagos elementą.
Etaloninė cheminė medžiaga gali būti sukurta IUCLID, tačiau kaip SCIP pranešimo teikėjui, mes jums rekomenduojame naudoti Kandidatinio sąrašo etaloninių
cheminių medžiagų dokumentų rinkinį, kurį teikia ECHA jūsų SCIP pranešimams, ir įkelti jį į savo IUCLID plėtinius.

1
Atsisiųsti Kandidatinio sąrašo cheminių
medžiagų rinkinį, kurį galima rasti SCIP
svetainės Priemonių skirsnyje.
https://echa.europa.eu/candidate-list-package

2
ĮKELTI failus čia pasirenkant atitinkamą
failą, naudojantis „Browse“ (naršymo) arba
nuvilkimo funkcija.
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Kandidatinio sąrašo etaloninė cheminė medžiaga
Į jūsų IUCLID plėtinį įtrauktos etaloninės cheminės medžiagos gali būti peržiūrėtos laikantis tolesnių etapų:

1
Kad atidarytumėte
pagrindinį meniu,
spauskite ant trijų
juostų piktogramos
antraštės kairėje
pusėje.

2
Spauskite „Reference substance“
(Etaloninė cheminė medžiaga)

3

Tai etaloninės cheminės medžiagos
įėjimo tinklalapis
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Etaloninės cheminės medžiagos įėjimo tinklalapis
Etaloninių cheminių medžiagų puslapis, kuriame yra visų etaloninių cheminių medžiagų, kurios buvo sukurtos arba įkeltos, sąrašas.

Čia galite sukurti naują etaloninę
cheminę medžiagą. Tačiau kalbant apie
SCIP rekomenduojame, kad
naudotumėtės Kandidatinio sąrašo
etaloninių cheminių medžiagų
dokumentų rinkiniu, kurį teikia ECHA.

Čia galite ieškoti bet kuriame lauke, kuris
rodomas šiame sąraše: CAS ir EB numerio,
IUPAC pavadinimo, etaloninės cheminės
medžiagos pavadinimo.

Etaloninės cheminės medžiagos
pavadinimas, koks jis yra Kandidatinio
sąrašo įraše.

Tai cheminės medžiagos
IUPAC pavadinimas.

CAS cheminės medžiagos numeris,
jei nurodytas.
EB arba cheminės medžiagos
inventoriaus numeris, nurodytas.
Etaloninės cheminės medžiagos
visuotinis unikalus pavadinimas
(UUID)

Paskutinio etaloninės
cheminės medžiagos
pakeitimo data.
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Gaunama dokumento nuoroda
Jei jums reikia žinoti, kokiame „article-as-such“ (atskirame gaminyje) yra konkrečių
medžiagų, galite naudoti gaunamos nuorodos funkciją

1 Pasirinkite

2

etaloninę
cheminę
medžiagą

3

spauskite „i“
piktogramą

Lange bus rodomi visi šie gaminiai,
kuriuose yra šios etaloninės
cheminės medžiagos.

25

Eikite į Gaminio įėjimo tinklalapį

Norėdami gauti prieigą prie
duomenų rinkinių ir
dokumentacijų, susijusių su
SCIP pranešimais, spauskite
„Articles“ (gaminiai).
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Gaminio įėjimo tinklalapis (duomenų rinkiniai)
Tai Gaminių puslapis, kuriame yra visų gaminių duomenų rinkinių (rengiamos dokumentacijos), kurie buvo sukurti, sąrašas.
Paspausdami „+ New article“
(naujas gaminys), galite
sukurti naują gaminį
(duomenų rinkinį).

Paspaudus
trijų juostų
piktogramą
antraštės
kairėje pusėje
visada galima
rasti nuorodą į
pagrindinį
meniu.

Čia, bet kuriame iš rodomų laukų
galite įvesti paieškos žodį.

Paspausdami ant
klaustuko ženklo
piktogramos, galite
atsisiųsti IUCLID
vadovą.

Jei šis žodis paryškintas, jis
nurodo, kad rodomas gaminio
duomenų rinkinių sąrašas.
Paspaudus „Dossiers“
(dokumentacijos), jūs pereisite į
sukurto gaminio dokumentacijų
sąrašą.

Įtraukti papildomus paieškos kriterijus

Įkėlimo ir šalinimo dideliais kiekiais funkcija

Paskutinio gaminio
duomenų rinkinio pakeitimo
data

Tai gaminio arba sudėtinio daikto pavadinimas, kurį suteikėte
kurdami naujo gaminio duomenų rinkinį.

Spauskite
šią
piktogramą
, kad
naujame
lange
atidarytum
ėte
duomenų
rinkinį

Duomenų rinkinio
visuotinis unikalus
pavadinimas (UUID)

Tai „Primary Article Identifier“ (Pirminio gaminio identifikatoriaus) tipas,
kurį atrinkote kurdami naujo gaminio duomenų rinkinį.

Tai „Primary article Identifier“ (Pirminio gaminio identifikatoriaus)
reikšmė, kurią įrašėte kurdami naujo gaminio duomenų rinkinį.

IUCLID piktograma, skirta nustatyti duomenų
rinkinio elemento tipą. Šiuo atveju „Article“
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(gaminio) duomenų rinkinio.

DUOMENŲ RINKINYS. Išplėstinė paieška (I)
Galite ieškoti
pagal
pavadinimą
Paprastoji paieška –
bet kuriame iš šių laukų,
kurie rodomi gaminio
duomenų rinkinių sąraše,
galite įvesti paieškos
žodį: pavadinimą,
pirminio gaminio
identifikatoriaus tipą
arba reikšmę.

Pasirinkus šį žymimąjį langelį,
siekiant patvirtinti arba
sukurti dokumentaciją,
gaminiai su pasirinktu
pateikimo tipu bus rodomi
rezultatų sąraše.

Surinkite Pirminio
gaminio
identifikatoriaus
reikšmę

Pasirinkus gaminio tipą, atskiri
gaminiai arba sudėtiniai daiktai
bus rodomi rezultatų sąrašuose

Išplėstinė paieška Įtraukti
papildomus paieškos kriterijus

Galite ieškoti pagal kitus
pavadinimus ir kitus gaminio
identifikatorius
Pasirinkus Kandidatinio sąrašo
cheminę medžiagą, atskiri gaminiai,
kuriuose yra šios medžiagos, bus
rodomi rezultatų sąraše

Gali būti pasirinkta konkreti data arba
tam tikras laikotarpis. Tą dieną
pakeisti gaminio duomenų rinkiniai
arba sukurtos dokumentacijos bus
rodomi rezultatų sąraše
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DUOMENŲ RINKINYS. Išplėstinė paieška (II)

Atitikčių paieška: „AND“ (ir)
Duomenų rinkinių paieška, kurioje yra X
ir Y.
Kai naudotojas naudoja daugiau kaip
vieną filtrą iš skirtingų skyrių, sistemoje
bus pateikti duomenų rinkiniai, kurie
atitinka visus pasirinktus kriterijus.
Atitikčių paieška: „Or“ (arba)
Duomenų rinkinių paieška,
kurioje yra X arba Y.
Kai naudotojas susijusio
elemento skyriuje pasirenka
daugiau kaip vieną cheminę
medžiagą, sistemoje bus
pateikti visi dokumentų
rinkiniai, kuriuose yra viena
cheminė medžiaga arba kita
cheminė medžiaga, arba abi
cheminės medžiagos.
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Gaminio įėjimo tinklalapis (dokumentacijos)
Gaminių puslapyje rodomas sukurto gaminio dokumentacijos sąrašas.
Spauskite „Dossiers“
(dokumentacijos) mygtuką,
kad pereitumėte į sukurtą
gaminio dokumentacijų
sąrašą.

Įtraukti
papildomus
paieškos
kriterijus

Jei šis žodis
paryškintas, jis
nurodo, kad
rodomas sukurto
gaminio
dokumentacijų
sąrašas.

Čia, bet kuriame lauke, kurie rodomi gaminių
dokumentacijų sąraše, galite įvesti paieškos
žodį.

Įkėlimo ir
šalinimo dideliais
kiekiais funkcija
Dokumentacijos
sukūrimo data.

Šios dokumentacijos pavadinimas,
kurį jūs suteikėte ją kurdamas.
Šios dokumentacijos
visuotinis unikalus
pavadinimas (UUID)

Pavadinimas ir pirminio gaminio
identifikatoriaus tipas ir reikšmė,
pateikti gaminio duomenų rinkinyje.

IUCLID
piktogram
a, skirta
nustatyti
ją kaip
dokumenta
ciją
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DOKUMENTACIJA. Išplėstinė paieška (I)
Paprastoji paieška – bet kuriame iš šių
laukų, kurie rodomi gaminio
dokumentacijų sąraše, galite įvesti
paieškos žodį: dokumentacijos
pavadinimą, gaminio pavadinimą ir
pirminį gaminio identifikatoriaus tipą arba
reikšmę.

Galite ieškoti
pagal kitus
pavadinimus ir
kitus gaminio
identifikatorius

Galite ieškoti pagal dokumentacijos
pavadinimą

Galite ieškoti pagal gaminio pavadinimą

Galite ieškoti pagal Pirminio gaminio
identifikatoriaus tipą ir reikšmę

Išplėstinė paieška Įtraukti
papildomus paieškos kriterijus
Galite ieškoti pagal Kandidatinio
sąrašo cheminę medžiagą, rašydami
CAS arba EB numerį ir (arba) IUPAC
pavadinimą, atskirų gaminių, kurių
sudėtyje yra šios medžiagos,
dokumentacijos bus rodomos
rezultato sąraše

Gali būti pasirinkta konkreti data arba
tam tikras laikotarpis. Tą dieną
sukurta gaminio duomenų
dokumentacija bus rodoma rezultatų
sąraše

Surinkite
Pirminio
gaminio
identifikato
riaus
reikšmę
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DOKUMENTACIJA. Išplėstinė paieška (II)

Atitikčių paieška: „AND“ (ir)
Dokumentacijos paieška, kurioje yra
X ir Y.
Kai naudotojas naudoja daugiau kaip
vieną filtrą iš skirtingų skyrių,
sistemoje bus pateiktos
dokumentacijos, kurios atitinka visus
pasirinktus kriterijus.
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Gaunama dokumento nuoroda
Jei jums reikia sužinoti, kokie yra tiesioginiai sudėtiniai daiktai, kurie sudaro konkretų gaminį
arba sudėtinį daiktą kaip sudedamąją dalį, galite pasinaudoti gaunamos nuorodos funkcija.

1

Pasirinkite
gaminį

2 spauskite „i“
piktogramą

3

Lange bus rodomi visi sudėtiniai
daiktai, kuriuose yra šis
gaminys.
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Duomenų rinkinio kūrimas
Šiame skyriuje aprašomos funkcijos duomenų rinkiniui sukurti

Dokumentacijos parengimo peržiūra
(IUCLID)
1

Duomenų rinkinys

2

(Duomenų
parengimas)

3
Patvirtinimo
procesas

Dokumentacija
(Dokumentacijos
sukūrimas)

Gaminio DUOMENŲ
RINKINIO kūrimas
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Duomenų parengimas. Gaminio duomenų rinkinio kūrimas
1
2

Pateikite savo gaminio arba sudėtinio daikto
pavadinimą*.

Norėdami sukurti naują gaminį (duomenų
rinkinį), spauskite „+ New article“ (naujas
gaminys).

Pavadinimas ir pirminis gaminio
identifikatorius labai svarbūs duomenims,
dokumentacijoms ir jūsų pateikimams
ECHA informacijos teikimo portale valdyti.

3
Pasirinkite savo gaminio arba
sudėtinio daikto Primary
Article Identifier Type
(Pirminio gaminio
identifikatoriaus tipą)*.

4
Įveskite savo gaminio arba
sudėtinio daikto Primary Article
Identifier (Pirminio gaminio
identifikatoriaus)* reikšmę.

Pastaba. Papildomos informacijos apie „article“ (gaminio) apibrėžtį ir „complex object“ (sudėtinio daikto) koncepciją galite rasti Rekomendacijose dėl gaminiuose esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų.
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Duomenų parengimas. Identifikatoriai (I)

Norėdami įvesti kitus
pavadinimus, spauskite „+New
item“ (naujas elementas).

2
1

3

Po „other names“ (kiti pavadinimai) turite įrašyti kitus gaminių
arba sudėtinių daiktų, kurie bus teikiami vartotojams,
pavadinimus, kai tokie pavadinimai yra pagrindiniai, leidžiantys
jiems ieškoti informacijos SCIP duomenų bazėje (pvz., prekės
ženklo ir modelio).

Pasirinkite kitą
pavadinimo tipą.

Įveskite kitą šio gaminio
arba sudėtinio daikto
pavadinimą.

Norėdami pabaigti,
spauskite „Close“
(užverti) mygtuką.

4

Pastaba. Dėl papildomos informacijos apie informacijos reikalavimus, naudokitės „SCIP pranešimams taikomi reikalavimai“ dokumentu.
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Duomenų parengimo identifikatoriai (II)
5

Norėdami įvesti kitus gaminio
identifikatorius (skaitmeninius
arba raidinius skaitmeninius),
spauskite „+New item“ (naujas
elementas).

7

Pasirinkite kitą gaminio
identifikatoriaus tipą.
Norėdami pašalinti įvestą
elementą, spauskite šį mygtuką.

6
Norėdami įrašyti
kitus gaminio
identifikatorius,
spauskite ant eilutės

Papildomi identifikatoriai (Kiti gaminio
identifikatoriai) turi būti nurodyti
vartotojams teikiamiems gaminiams arba
sudėtiniams daiktams, kai tokie
identifikatoriai yra jiems prieinami,
siekiant leisti jiems ieškoti informacijos
SCIP duomenų bazėje.

8

Įveskite kitą gaminio
identifikatorių, skirtą šiam
gaminiui arba sudėtiniam
daiktui.

9

Norėdami pabaigti,
spauskite „Close“ (užverti)
mygtuką.
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Duomenų parengimas. Identifikatoriai (III).
Masinis importas

Spustelėkite
„Atsisiųsti CSV
šabloną“

1
Spustelėkite
„Importuoti
rinkmeną“

Į atsisiųstą „Excel“
šabloną įrašykite
savo duomenis
(naudokite kodus iš
SCIP formato priede
pateikto
pasirenkamų
elementų sąrašo)

Pastaba. Naudodami šią funkciją naudokitės specialiu laukelio šablonu.

3

Patikrinkite, ar į
sąrašą įtrauktos
teisingos reikšmės

4

2
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Duomenų parengimas. Kategorizavimas
1

Iš kombinuotosios nomenklatūros (KN) arba TARIC duomenų bazės pasirinkite
„Article category“ (gaminio kategoriją).
Ji nurodo gaminį arba sudėtinį daiktą pagal jo funkciją arba panaudojimą (iš
suderinto sąrašo). Svarbu nustatyti paveiktus atliekų srautus.

2
Laukelyje „Production in European Union“ (gamyba
Europos Sąjungoje), galite atsakyti į klausimą: ar šis
gaminys gaminamas arba surenkamas ES?

Pastaba. Dėl papildomos informacijos apie gaminio kategoriją, naudokitės „Requirements for SCIP Notifications“ (SCIP pranešimams taikomi reikalavimai) dokumentu.
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Gaminio kategorija
Paspaudę „Please search and select“ (ieškokite
ir pasirinkite) arba surinkdami laukelyje „Select
by typing article text“ (pasirinkti įrašant
gaminio tekstą), pasirinkite „Article category“
(gaminio kategorija)
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Duomenų parengimas. Charakteristikos ir atvaizdai
1

Norėdami įterpti atvaizdą,
spauskite „+New item“
(naujas elementas).

2

Įveskite būdingą (-as)
charakteristiką (-as), kuri (ios) padėtų nustatyti arba
išskirti gaminį arba sudėtinį
daiktą, apie kurį pranešama.

3
Įveskite reikšmę ir
pasirinkite
matavimo vienetą.
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Duomenų parengimas. Saugaus naudojimo instrukcija (-os)
Norėdami saugiai naudoti gaminį, pateikite pakankamai
informacijos. Galite „pažymėti“ langelį, jei Kandidatinio sąrašo
cheminės medžiagos nustatymo užtenka, kad būtų leista šią
medžiagą saugiai naudoti arba, jei būtina, turite pateikti saugaus
naudojimo instrukcijas.
Turi būti pažymėtas bent šis langelis*.

1

Norėdami pateikti saugaus naudojimo
instrukcijas, spauskite „+New item“
(naujas elementas).

2

4

Pasirinkite failą
(dokumentą).

3
5
Norėdami įkelti failą su išardymo
instrukcijomis, spauskite „+New
item“ (naujas elementas).

Pasirinkite dokumento
kalbą.
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Duomenų parengimas. Gaminys ir „Concern elements“ (susiję
elementai) (I)
Kurdami atskiro gaminio duomenų rinkinį, turite pateikti informaciją apie Kandidatinio sąrašo cheminę medžiagą pagal skyrių „Concern elements“ (susiję
elementai).
Pagal apibrėžtį atskiram gaminiui skirtame duomenų rinkinyje skyrius „Complex object component(s)“ (Sudėtinio daikto sudedamoji (-osios) dalis (-ys)
nerodomas.

1

Norėdami pranešti apie šiame gaminyje esančius kiekvienos kandidatinio sąrašo cheminės
medžiagos susijusius elementus, būtent apie šiame gaminyje esantį cheminės medžiagos
koncentracijos intervalą ir medžiagą, kurioje yra šios cheminės medžiagos (medžiagos, iš kurios
gaminys yra padarytas arba medžiagos, integruojamos į gaminį naudojant mišinį, kuriame yra
kandidatinio sąrašo cheminės medžiagos), spauskite „+New item“ (naujas elementas). Apie
susijusius elementus pranešama tik dėl gaminio (atskiro arba esančiame sudėtiniame daikte).

2
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Duomenų parengimas. Gaminys ir „Concern elements“ (susiję
elementai) (II)

3

Norėdami pranešti apie gaminyje esančių
kandidatinio sąrašo cheminių medžiagų
koncentracijos intervalą, spauskite „Please
select“ (pasirinkti).

Iš pateikto sąrašo turi būti
pasirinktas vienas
koncentracijos intervalas.
Koncentracijos intervalas turi
būti pateiktas tiksliai, kai
informacija yra prieinama
informacijos teikėjui. Turi
būti pasirinktas mažiausiai
vienas, kuriam nustatomas
įsipareigojimas.

4
Turi būti nurodyta medžiagos kategorija arba
mišinio kategorija.
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Duomenų parengimas. Gaminys ir „Concern elements“ (susiję
elementai) (III)

5

Paspaudę „Please search and select..“
(ieškokite ir pasirinkite...), arba rašydami
laukelyje toliau, pasirinkite „Material category“
(medžiagos kategoriją).
Svarbu nustatyti paveiktus medžiagų atliekų
srautus.

6
Kad medžiaga, iš kurios pagamintas
gaminys, būtų geriau apibūdinta,
pasirinkite papildomos medžiagos
kategoriją.
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Duomenų parengimas. Gaminys ir „Concern elements“ (susiję
elementai) (IV)

Iš Europos produktų kategorizavimo sistemos (EuPCS) pasirinkite mišinio kategoriją, kuri apibūdina mišinį su kandidatinio sąrašo chemine medžiaga, įtraukta į
tolesnį šio gaminio perdirbimo etapą (pvz., danga, klijai, lydmetalis).
EuPCS tinklalapis https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

7

Paspaudę „Please search and select“
(ieškokite ir pasirinkite) arba rašydami
laukelyje toliau, pasirinkite „Mixture
category“ (mišinio kategoriją).
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Duomenų parengimas. Gaminys ir „Concern elements“ (susiję
elementai) (V)

Šis laukelis svarbus, jei jums reikia atnaujinti savo pranešimą,
kad paskelbtumėte, jog gaminyje, apie kurį jau pranešta,
kuriame buvo kandidatinio sąrašo cheminės medžiagos, ši
cheminė medžiaga nebenaudojama. Tai galėjo atsitikti dėl
įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad cheminė medžiaga
buvo pakeista saugesne alternatyva.
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Duomenų parengimas. Sudėtinio daikto sudedamoji (-osios)
dalis (-ys) (I)
Jei pranešate apie sudėtinį daiktą, turite susieti sudedamąsias dalis (gaminio, kuris yra kandidatinių cheminių medžiagų sąraše, arba sudėtinio
daikto (kuriame kandidatinio sąrašo cheminių medžiagų sudedamoji dalis).

Aukščiausio
lygmens daiktas
Dviratis

Vairo rankenos
Ratai

Sudedamosios
dalys
Pada
ngos

Pastaba. Papildomos informacijos apie „article“ (gaminio) apibrėžtį ir „complex object“ sudėtinį daiktą galite rasti Rekomendacijose dėl gaminiuose esančioms
medžiagoms taikomų reikalavimų
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Duomenų parengimas. Sudėtinio daikto sudedamoji (-osios)
dalis (-ys) (II)
1

Norėdami įvesti sudedamąją dalį, spauskite „+New
item“ (naujas elementas).

Iš sąrašo pasirinkite esamą gaminį arba
sukurkite naują.

2

Norėdami įvesti sudedamąją dalį,
spauskite „+Select“ (pasirinkti).

3

Galite ieškoti esamo
gaminio,
naudodamiesi
paprastąja arba
išplėstine paieška.

4
Nurodykite sudedamosios dalies sudėtiniame daikte vienetų skaičių. Rašydami
kairiajame reikšmės laukelyje galite įtraukti vieną skaičių. Taip pat galite
įtraukti vienetų intervalus. Kairiajame pasirenkamajame sąraše pasirinkite
„>=“ ir kairiajame reikšmės laukelyje surinkite mažiausią skaičių.
Dešiniajame pasirenkamajame sąraše taip pat pasirinkite „<=“ ir dešiniajame
reikšmės laukelyje surinkite didžiausią skaičių. Naudokite sveikuosius
skaičius.

Pasirinkus arba sukūrus sudėtinio daikto sudedamąją dalį, skyrius „Concern elements“ (susiję elementai) dėl sudėtinio objekto daugiau neatsiras. Pagal
apibrėžtį, duomenų rinkinyje, skirtame sudėtiniam daiktui, skyrius „Concern elements“ (susiję elementai) nerodomas.
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Duomenų parengimas. Sudėtinio daikto sudedamoji (-osios)
dalis (-ys) (III)
1

2

Norėdami sukurti sudėtinio daikto
sudedamąją dalį spauskite
„+Create“ (sukurti).

Įveskite duomenis sudėtinio
daikto sudedamajai daliai.

Susiejus sudėtinio daikto sudedamąją dalį ir
paspaudus „save“ (saugoti), susiejimo sudedamoji
dalis atsiras kairėje pusėje „tree“ (medžio) rodinyje.

Norėdami pašalinti įvestą
elementą, spauskite šį
mygtuką.

3

Pastaba. Papildomos informacijos apie „article“ (gaminys) apibrėžtį ir „complex object“ (sudėtinis daiktas) koncepciją galite rasti Guidance on Requirements for Substance in Articles (Rekomendacijose dėl gaminiuose
esančioms medžiagoms taikomų reikalavimų)
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„Referencing“ („Nuorodų pateikimas“)
SCIP dokumentacijoje

„Referencing“ („Nuorodų“) peržiūra

ECHA sukūrė funkciją, kuri leidžia remtis SCIP
duomenimis, jau pateiktais ECHA. „Referencing“
(„Nuorodos“) gali būti naudojamos IUCLID duomenų
rinkiniui, kuris skirtas sudėtinio daikto SCIP
dokumentacijai sukurti, ir leisti pateikti informaciją dėl
sudėtinio daikto sudedamosios dalies, pranešant apie
SCIP numerį, kuris susijęs su informacija, jau pateikta
į SCIP duomenų bazę (pvz., jūsų bendrovės arba jūsų
tiekėjo). Pavyzdžiui, SCIP numerį gali pateikti pirminis
tiekėjas kaip informacijos elementą, kuris turi būti
pateiktas pagal REACH reglamento 33 straipsnio 1
dalį.

Vairo rankenos
SCIP pranešimo dokumentacija:
•
•
•

Identifikatoriai
Saugaus naudojimo
instrukcija (-os)
Susiję elementai

Vairo rankenos
1 bendrovė (gamintojas)

Vairo rankenos
1 SCIP numeris

Vairo rankenos
1 SCIP numeris+
REACH 33 straipsnio 1 dalies
informacija

Šio pasirinkimo tiksliniai vartotojai gali būti surinkėjai
arba sudėtinio objekto gamintojai.
(„Lengvoji“) SCIP pranešimo dokumentacija:
•
•
•

Identifikatoriai
Saugaus naudojimo instrukcija (-os)
Sudėtinio daikto sudedamoji (-osios) dalis (ys)

A dviratis
Vairo rankenos (1 SCIP numeris)
2 bendrovė
(surinkėjas)

X ratas (Identifikatoriai + Kategorizacija +

Charakteristikos +
Saugus informacijos naudojimas + sudėtinio daikto
sudedamoji dalis)

Pastaba. Dėl papildomos informacijos apie „Referencing“ („nuorodas“) naudokitės Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (priemonėmis, skirtomis SCIP duomenims,
jau pateiktiems ECHA).

A dviratis
2 SCIP numeris
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Sudėtinio daikto sudedamoji (-osios) dalis (-ys) ir „Referencing“
(„nuorodos“)
Tolesniuose etapuose paaiškinama, kaip sukurti sudėtinį daiktą, susijusį su informacija, jau pateikta ECHA.

1
Norėdami sukurti sudėtinio
daikto sudedamąją dalį
spauskite „+Create“ (sukurti).

3
Susiejus sudėtinio daikto sudedamosios dalies
nurodą ir paspaudus „save“ (saugoti),
susiejimo sudedamoji dalis atsiras kairėje
pusėje „tree“ (medžio) rodinyje su rodyklės
piktograma.

2

Reikiami duomenys sudėtinio daikto sudedamajai
daliai susieti:
– Gaminio pavadinimas (prasmingas pavadinimas
bendrovei, rengiančiai duomenis)
– Pirminis gaminio identifikatoriaus tipas: „SCIP
Number“ (SCIP numeris)
– Pirminė gaminio identifikatoriaus reikšmė: tiekėjo
pateiktas nurodyto gaminio arba gaminio, kurį norite
nurodyti, SCIP numeris (pvz., vienas iš jūsų pačių
gaminių, apie kuriuos pranešta, SCIP numerių).

Pastaba. Sudedamosios dalies, apie kurią pranešate, identifikatorius, kurį bus galima
rasti ECHA svetainėje (SCIP duomenų bazėje), yra pavadinimas, kuris buvo pateiktas
originaliame SCIP pranešime, kurį jūs nurodote (t. y. ne gaminio pavadinimas, kurį
naudojate pranešdami apie jį). Pvz., jei siejamo gaminio pavadinimas jūsų tiekėjo
pranešime yra „Handlebar Grip“ (vairo rankena), bet savo duomenų rinkinyje jūs jį
pavadinate „H Grip_3_V2“, sklaidoje bus rodoma „Handlebar Grip“, o ne „H Grip_3_V2”.

Pastaba. Dėl papildomos informacijos apie „Referencing“ („nuorodas“) naudokitės Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (Priemonėmis, skirtomis SCIP duomenims,
jau pateiktiems ECHA).
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Eksporto duomenų rinkiniai ir kitos funkcijos
Norėdami atidaryti
kitas funkcijas,
spauskite 3 taškų
piktogramą

Pasirinkdami „Export to
i6z“ (eksportuoti į i6z),
eksportuokite
duomenų rinkinį
vietoje. Kad padėtumėte
valdyti duomenų rinkinį,
suteikite šiam rinkiniui
prasmingą pavadinimą.

Sukurkite duomenų
rinkinio peržiūros
ataskaitą, su neskelbtina
ar be neskelbtinos
informacijos.

Peržiūrėkite
susijusias
dokumentacijas.
Norėdami patvirtinti
duomenų rinkinį,
spauskite „Validate“
(patvirtinti).

Norėdami sukurti
dokumentaciją,
spauskite „Create
dossier“ (sukurti
dokumentaciją).

54

Informacijos patvirtinimas
Šiame skyriuje aprašoma patvirtinimo pagelbiklio funkcija

Patvirtinimo pagelbiklis
Patvirtinimo pagelbiklis atlieka patikrinimus pagal iš anksto apibrėžtas taisykles, kad patikrintų, jog informacija buvo įvesta, kaip numatyta.
Norėdamas naudotis patvirtinimo pagelbikliu, naudotojas turi pasirinkti darbo aplinką.
Taisyklėse bus nustatyta, ar sukūrus dokumentaciją pagal nustatytas taisykles ji bus patvirtinta, patvirtinta su įspėjimais arba nepatvirtinta.
Vertinimo rezultatas – ataskaita, kurioje išvardytos taisyklės (jei jų yra), dėl kurių patvirtinimo pagelbiklis buvo taikomas. Dėl patvirtinimo
taisyklių sąrašo galite naudotis Validation rules for SCIP notifications (Patvirtinimo taisyklių, skirtų SCIP pranešimams) dokumentu.
Pasirinkite „Working context“
(darbo aplinka): „SCIP
Notification“ (SCIP pranešimas)

1

2

Spauskite „Validate“
(patvirtinti).

Ši sistema leidžia įtraukti
dokumentacijos pavadinimą, kurį
galite sukurti panaudoję
patvirtinimo pagelbiklį (jis gali būti
užpildytas arba atnaujintas
vėliau).

3
Spauskite „Validate“
(patvirtinti).

4
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Duomenų rinkinio patvirtinimo ataskaita

Kai taikomos šios taisyklės, patvirtinimo ataskaitoje bus išvardyti pateikimo patikrinimai kaip „failures“ (trūkumai) arba „warnings“
(įspėjimai).
„Re-validate“ (patvirtinti
pakartotinai) dar kartą.

3
Eksportuoti patvirtinimo
pagelbiklio ataskaitą į
„Excel“ failą spaudžiant
„Export to Excel“
(eksportuoti į „Excel“).

1

Jei įmanoma, naudokite nuorodą, kuri
būtumėte nukreipti į sritį, kuriai reikia
papildomos peržiūros arba informacijos.

2

Prieš dar kartą „Re-validating“
(pakartotinai patvirtinant), kai reikia,
atlikite pakeitimus ir „Save“
(išsaugokite).
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Duomenų rinkinio patvirtinimo ataskaita
Kai taisyklės netaikomos, patvirtinimo ataskaitoje bus pateikta papildoma pastaba, kuria atkreipiamas dėmesys,
kad pateikus informaciją šioje sistemoje atliekami papildomi tikrinimai.

Norėdami grįžti į
gaminį, spauskite
„X“.
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Dokumentacijos kūrimas
Šiame skyriuje aprašomos funkcijos dokumentacijai sukurti

Sukurkite dokumentaciją
1

2

Pasirinkite „Working context“
(darbo aplinka): „SCIP
Notification“ (SCIP pranešimas)

Spauskite „Create
dossier“ (sukurti
dokumentaciją)

Norėdami atidaryti
Pateikimo portalą,
spauskite „Proceed to
submission“ (pradėti
pateikimą).

3

Nurodykite
dokumentacijos
pavadinimą

4

Spauskite „Create
dossier“ (sukurti
dokumentaciją)

Norėdami peržiūrėti
šią dokumentaciją,
spauskite „Open
dossier“ (atidaryti
dokumentaciją)
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Dokumentacijos peržiūra

Informacija apie
dokumentacijos
pateikimo tipą.

Versija SCIP formatu.

Šiai dokumentacijai
taikomas atitinkamas
duomenų rinkinio
pavadinimas.

Dokumentacijos
kūrimo etape
naudotojo
apibrėžtos
dokumentacijos
pastabos.
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Eksporto dokumentacijų ir kitos funkcijos
Norėdami atverti kitas
dokumentacijos versijas,
spauskite „View dossiers“
(peržiūrėti
dokumentacijas).

Norėdami atverti su šia
dokumentacija susijusį
duomenų rinkinį,
spauskite „Go to source“
(eiti į šaltinį).

Norėdami atidaryti
patvirtintą
dokumentaciją, spauskite
„Validate“ (patvirtinti).

Pasirinkdami „Export to i6z“
(eksportuoti į i6z),
eksportuokite
dokumentaciją vietoje.
Kad padėtumėte valdyti
dokumentaciją, suteikite šiai
dokumentacijai prasmingą
pavadinimą.

Sukurkite dokumentacijos
peržiūros ataskaitą su
neskelbtina ar be
neskelbtinos informacijos.

Norėdami atidaryti
kitas funkcijas,
spauskite 3 taškų
piktogramą

Norėdami atidaryti
Pateikimo portalą,
spauskite „Proceed to
submission“ (pradėti
pateikimą).

Palyginkite dvi
dokumentacijas.
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SCIP pranešimo pateikimas
Šiame skyriuje aprašoma, kaip pateikti SCIP pranešimą

ECHA Submission Portal (ECHA informacijos teikimo portalas)
ECHA Submission Portal (ECHA informacijos teikimo portalas) – internetinė priemonė, skirta informacijai pagal suderintą formatą pateikti.

Sėkmingai prisijungus prie sistemos, atsidaro ECHA Submission Portal (ECHA informacijos teikimo portalo) įėjimo tinklalapis.

Portalo naršymo meniu

Naudokitės ECHA Submission portal (ECHA informacijos teikimo portalu) naudodamiesi ECHA Cloud Service (ECHA debesijos paslauga)
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SCIP pranešimo pateikimo proceso peržiūra
(Pateikimo portalas)
1
Išsiųsti ir pateikti
dokumentaciją

2

3
Pateikto pranešimo
automatinis
patvirtinimas

Pateikimo ataskaita

1
Supaprastintas SCIP
pranešimo
pateikimas
Pastaba. Dėl papildomos informacijos apie „Simplified SCIP notification“ (supaprastintas SCIP pranešimas), naudokitės
Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA. (Priemonėmis, skirtomis SCIP duomenims, jau pateiktiems ECHA).

65

ECHA Submission Portal (ECHA informacijos teikimo portalo)
paieškos puslapis
Dialogo piktograma veda
prie tokių išorinių
informacijos šaltinių kaip
mokymo programos.

Varpelio piktograma įspės
(pvz., kai bus išleistos naujos
versijos).

Naudotojo piktogramoje rodomas naudotojo vardas
ir juridinio asmens bendrovės pavadinimas;
paspaudus atsidaro naujas langas, skirtas nukreipti į
EHCA debesijos valdymo platformą, į paskyrų
valdymą ir atsijungimo funkciją.

Eksportuoti į paieškoje įtrauktų
pateikimų „Excel“ failo sąrašą

Pateikimo sąrašas tuščias tol, kol
atliekamas pateikimas.
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ECHA Submission Portal (ECHA informacijos
teikimo portalo) paieškos puslapis
Visi juridinio subjekto atlikti pateikimai bus išvardyti čia.

Dokumentacijos
pavadinimas ir gaminio
pavadinimas.

Simbolis, skirtas
pirminiam pateikimui

Pirminis gaminio
identifikatoriaus tipas ir
reikšmė

SCIP numeris*

Simbolis pateikimo
atnaujinimui

Paspaudę „submission
number“ (pateikimo
numerį) galite peržiūrėti
pateikimo ataskaitą.

Pateikimo data

Kiekviename išvardytame pateikime nurodytas pateikimo statusas:
‘

’ nurodo sėkmingą pateikimą.

‘

’ nurodo nesėkmingą pateikimą.

‘

’ nurodo sėkmingą pateikimą, tačiau jame yra įspėjimų.

Kai kuriais atvejais sistema gali apdoroti pateikimą ir statuso laukiama – tai
nurodo apskritas laukimo simbolis.

*Šį SCIP numerį priskiria sistema gaminio pirminiam SCIP pranešimui. Juo dalijamasi visuose su
tuo pačiu gaminiu susijusiuose pateikimuose (tas pats juridinis subjektas (JS), tas pats pirminio
gaminio identifikatoriaus tipas ir reikšmė).
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Paieškos kriterijai
Galite ieškoti pagal
dokumentacijos tipą

1

2

3
Galite ieškoti pagal pateikimo datą,
pateikimo statusą ir (arba) pranešimo
tipus.

Pateikus SCIP
numerį, sistema
parodys jūsų
informacijos
pateikimus su
šiuo SCIP
numeriu arba
SSN pateikimą,
pateiktą su šiuo
SCIP numeriu.
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ECHA informacijos teikimo portalas
Įkelti ir pateikti
Iš šio puslapio galite įkelti ir pateikti SCIP pranešimą.

2

Pasirinkus įkelti tinkamą failą,
jis pasirodys čia. Jei tai nėra
tinkamas failas, paprasčiausiai
spauskite „Remove“ (pašalinti)
ir įkelkite iš naujo.

1

Kad pateiktumėte SCIP
dokumentaciją, pirmiausia
turėsite įkelti ją čia,
pasirinkdami atitinkamą failą
naudodamiesi „Browse“
(naršymo) arba „Drag & Drop“
(nuvilkimo) funkcija.

3
Kai viskas sutvarkyta,
„Submit“ (pateikite)
dokumentaciją!

4

Pateikus priskiriamas
pateikimo numeris.
Paspaudę ant pateikimo
numerio turite galimybę
naudotis pateikimo
ataskaita.
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Patvirtinimas pavyko – pateikimas praėjo patvirtinimo patikrinimus ir dokumentacija buvo persiųsta į SCIP
duomenų bazę.

Pateikimo ataskaita (I)

Kiekvienam pateikimui
sistema automatiškai priskiria
pateikimo numerį.

Patvirtinimas pavyko ! – pateikimas praėjo patvirtinimo patikrinimus su įspėjimais. Patvirtinimo ataskaitoje
išdėstyti galimi trūkumai bus prieinami teikėjui.
Patvirtinimas nepavyko X– dokumentacija nepraėjo patvirtinimo patikrinimų ir nebuvo persiųsta į SCIP duomenų
bazę. Patvirtinimo ataskaitoje išdėstyti trūkumai prieinami teikėjui ir turi būti atliktas naujas pateikimas.

Naudotojo vardas
JS pavadinimas
JS UUID

Sistema priskiria SCIP numerį
gaminio pirminiam SCIP
pranešimui. Juo dalijamasi
visuose su tuo pačiu gaminiu
susijusiuose pateikimuose (tas
pats juridinis subjektas (JS),
tas pats pirminio gaminio
identifikatoriaus tipas ir
reikšmė).

Informacija apie naudotoją ir
juridinį subjektą (pavadinimas ir
UUID),
kuris
pateikia
SCIP
pranešimą

Laiko žymos pateikimo procese.

Nurodomi visi su šiuo SCIP numeriu
susiję pateikimai
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Naudotojo vardas
JS pavadinimas
JS UUID

Pateikimo ataskaita (II):
Informacija apie pateikimą

Sistema priskiria SCIP numerį gaminio pirminiam SCIP pranešimui. Juo dalijamasi visuose su tuo
pačiu gaminiu susijusiuose pateikimuose (tas pats juridinis subjektas (JS), tas pats pirminio
gaminio identifikatoriaus tipas ir reikšmė).

SCIP pateikto pranešimo gaminio pavadinimas.
SCIP pateikto pranešimo pirminio gaminio identifikatoriaus tipas ir reikšmė.
SCIP pateikto pranešimo dokumentacijos pavadinimas.
SCIP pateikto pranešimo dokumentacijos visuotinis unikalus pavadinimas (UUID).
Dokumentacijos bylos pavadinimas
pateiktas.

Pranešimo tipas: Pirminis ar atnaujintas
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Supaprastintas SCIP pranešimas (SSN)
SSN – ECHA sukurta priemonė, skirta supaprastinti SCIP pranešimo pateikimo įsipareigojimo vykdymą neparengiant IUCLID dokumentacijos.
Pavyzdžiui, tokios pačios tiekimo grandinės platintojų (kurie nėra importuotojai) arba bendrovių, kurios priklauso tai pačiai bendrovių grupei (Q&A
(Klausimai ir atsakymai) 1777).
Tai taikoma tik jei gautas gaminys arba sudėtinis daiktas yra toks pat, kaip pateiktas.
Gaminio gavėjas gali remtis informacija, kuri jau pateikta ECHA (pvz., pirminio tiekėjo), per ECHA Submission Portal (ECHA pateikimo
portalą), pateikiant nurodytą SCIP numerį.
Pateikdamas SSN gaminio gavėjas sieja SCIP pranešimo turinį su šiuo pranešimu, ir pranešimo, kuriuo remiasi, atnaujinimais (pvz., pirminio
tiekėjo SCIP pranešimas).

Pastaba. Dėl papildomos informacijos apie „Referencing“ („nuorodas“) naudokitės Tools to refer to SCIP data already submitted to
ECHA (Priemonėmis, skirtomis SCIP duomenims, jau pateiktiems ECHA).
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Kaip veikia supaprastintas SCIP pranešimas?
Išvardyti būtini nuoseklūs etapai ir paaiškinti pasinaudojant hipotetiniu pavyzdžiu (dviračiu).
A dviratis

1
A dviratis
JS 1
Gamintojas –
importuotojas

„SCIP Notification
1“ (1 SCIP
pranešimas)

A dviratis
1 SCIP numeris

2
4

JS2+1 SCIP numeris A
dviratis SSN
A dviratis
Naujas 2
SCIP
numeris

3

A dviratis
1 SCIP numeris+
REACH 33
straipsnio 1 dalies
informacija

A dviratis

4
5

A dviratis
NAUJAS 3
SCIP
numeris

JS3+1 SCIP
numeris
A dviratis
SSN

5

JS 2
Platintojas

A dviratis
JS 3
Platintojas

A dviratis
3 SCIP numeris
+
REACH 33
straipsnio 1 dalies
informacija
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1 ir 2 etapai

Gaminio arba sudėtinio daikto tiekimo grandinės dalyvis (pvz.,
gamintojas, importuotojas arba surinkėjas) ECHA pateikia SCIP
pranešimo dokumentaciją.

A dviratis

1
A dviratis
JS 1
Gamintojas –
importuotojas

„SCIP Notification
1“ (1 SCIP
pranešimas)

A dviratis
1 SCIP numeris

2

Sėkmingai pateikus pranešimą
teikėjas iš ECHA gauna atskiram
gaminiui arba sudėtiniam daiktui
priskirtą SCIP numerį.

Naudotojo vardas
JS pavadinimas
JS UUID

Pateikimo ataskaita
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3 etapas. Pasidalyti SCIP numeriu
Atskiro gaminio arba sudėtinio daikto tiekėjas (pvz., gamintojas, importuotojas arba surinkėjas) teikia SCIP numerį, gautą SCIP pranešimo ataskaitoje,
klientams, kaip dalį arba kartu su informacija, pateikta toliau teikimo grandinei pagal REACH 33 straipsnio 1 dalį.

Jei atskirų gaminių arba sudėtinių daiktų teikėjas patvirtino kelis SCIP pranešimus dėl savo gaminių arba sudėtinių daiktų, šis dalyvis gali eksportuoti atitinkamą informacijos
pateikimą dėl vieno ar kelių SCIP pranešimų į „Excel“ failą, kuriuo galima pasidalyti su kitu (-ais) dalyviu (-iais) (klientu (-ais).

A dviratis

Funkcija „Export to Excel“ leidžia
eksportuoti daugelio SCIP pateikimų
numerius, taip pat kitą pateikimo
informaciją.

JS 1
Gamintojas –
importuotojas

3
A dviratis
1 SCIP numeris
+
REACH 33
straipsnio 1 dalies
informacija

JS 2
Platintojas

SCIP numeris

JS 3
Platintojas

Dokumentacijos ir
gaminio pavadinimas

Pirminio gaminio identifikatoriaus
tipas ir reikšmė
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4 etapas. Supaprastintas SCIP pranešimas
Juridiniai subjektai gali pateikti supaprastintą SCIP pranešimą (SSN) dėl individualaus SCIP numerio arba gali iš karto pateikti daugiau kaip vieną SSN
(notification in bulk) (pranešimas dideliais kiekiais), pateikdami „Excel“ failą, įskaitant SCIP numerių sąrašą, skirtą pranešti.

4
JS2 +1 SCIP
numeris A
dviratis
SSN
A dviratis
Naujas 3
SCIP
numeris

A dviratis
JS 3
Platintojas
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Supaprastintas SCIP pranešimas:
Individualus SCIP numeris

Juridinio subjekto
pavadinimas ir UUID,
pateikiantis SSN
Pateikite gaminio arba sudėtinio daikto,
apie kurį norite pranešti, SCIP numerį ir
spauskite „Submit“ (pateikti)

Pateikus paskiriamas
pateikimo numeris.
Paspaudę ant pateikimo
numerio galite naudotis
pateikimo ataskaita.

SCIP numeris
naudojamas pateikti
SSN
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Supaprastinto SCIP pranešimo pateikimas
dideliais kiekiais
Įkelkite „Excel“ failą, taip pat pirmame
stulpelyje esantį gaminių ir sudėtinių daiktų,
apie kuriuos norite pranešti, SCIP numerių
sąrašą. Naudodamiesi „Browse“ (naršymo)
arba „Drag & Drop“ (nuvilkimo) funkcija,
įkelkite atitinkamą failą.

Sistemoje bus rodomi įrašai, įkelti iš
„Excel“ failo. Jei šiame sąraše yra
teisingos reikšmės, spauskite
„Submit“ (pateikti).

Juridinio subjekto
pavadinimas ir UUID,
pateikiantis SSN

Pateikus priskiriamas
pateikimo numeris.
Paspaudę ant pateikimo
numerio galite naudotis
pateikimo ataskaita.

Sistemoje bus
rodomi įrašai, skirti
naudoti SSN pateikti
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5 etapas. Pateikimo ataskaita, naujas SCIP numeris
Jei pateikimo statusas yra
„succceeded“ (sėkmingas),
SCIP pranešimo procesas
baigtas.

Informacija apie naudotoją
ir
juridinį
subjektą
(pavadinimas ir UUID), kurie
pateikia SCIP pranešimą.

Naudotojo vardas
JS pavadinimas
JS UUID

JS2 + 1
SCIP
numeris A
dviratis
SSN

5
A dviratis
Naujas 3
SCIP
numeris

Nauju SKIP numeriu bus
pasidalyta su kitu dalyviu
tiekimo grandinėje.

SCIP numeris naudojamas
pateikti SSN iš pirminio tiekėjo.
Pavadinimas, pirminis gaminio
tipas ir reikšmė iš SCIP
pranešimo pateikiant nuorodą (iš
SCIP duomenų bazės)

A dviratis
JS 3
Platintojas
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Supaprastintas SCIP pranešimas,
skirtas vienam ar daugiau juridinių subjektų
Išorinio naudotojo funkcija leidžia trečiajai šaliai pateikti duomenis pareigų turėtojo vardu.
Vieno proceso metu vienam ar daugeliui juridinių subjektų išorinis naudotojas gali pateikti
daug supaprastintų SCIP pranešimų (SSN).
Tai gali būti naudojama, pavyzdžiui, kai bendrovės, priklausančios tai pačiai bendrai grupei,
naudodamosi SSN, pateikia rinkai tokį patį gaminį (žr. Q&A 1777).

Kaip juo naudotis?
1. Numatykite išorinių naudotojų teises, skirtas
suinteresuotiems juridiniams subjektams
2. Pateikite SCIP numerius, reikalingus SSN pateikti
3. Įeikite į ECHA informacijos teikimo portalą
4. Pasirinkite „Submit a simplified SCIP Notification“ (pateikti
supaprastintą SCIP pranešimą) parinktį
Papildomą informaciją, susijusią su išorinių naudotojo funkcija, rasite Q&A 1665, Q&A 960 ir ECHA Accounts manual (ECHA paskyrų vadove).
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SSN individualus SCIP numeris (I)
1

Numatykite
išorinių
naudotojų teises,
skirtas
suinteresuotiems
juridiniams
subjektams

2

Individualus SCIP numeris SSN:
Pateikite gaminio arba sudėtinio daikto,
apie kurį norite pranešti, SCIP numerį ir
spauskite „Continue“ (tęsti)

81

SSN individualus SCIP numeris (II)

3
JS A pavadinimas
JS B pavadinimas

Iš savo sąrašo pasirinkite
vieną ar daugiau juridinių
subjektų ir spauskite
„Submit“ (pateikti)

JS A pavadinimas
JS B pavadinimas
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SSN individualus SCIP numeris
(III)

SCIP numeris
naudojamas SSN
pateikti

JS
pavadinimas
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Supaprastinto SCIP pranešimo pateikimas
dideliais kiekiais (I)
1

Numatykite
išorinių
naudotojų
teises, skirtas
suinteresuotiem
s juridiniams
subjektams

2
Įkelkite „Excel“ failą,
taip pat pirmame
stulpelyje esančių
gaminių ir sudėtinių
daiktų, apie kuriuos
norite pranešti, SCIP
numerių sąrašą.

Peržiūrėkite „3 etapas. Pasidalyti SCIP numeriu“ skaidrę (74 skaidrė), kad pamatytumėte, kaip pranešėjas „Excel“ failu gali pasidalyti atskirų gaminių
arba sudėtinių objektų, apie kuriuos jis pranešė, SCIP numeriais.
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Supaprastinto SCIP pranešimo pateikimas
dideliais kiekiais (II)

3
Sistemoje bus rodomi įrašai,
įkelti iš „Excel“ failo.
Patikrinkite, ar į sąrašą
įtrauktos teisingos reikšmės.

Iš savo sąrašo
pasirinkite vieną ar
daugiau juridinių
subjektų ir spauskite
„Submit“ (pateikti)

LE name A

LE name B
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4

Supaprastinto SCIP pranešimo pateikimas dideliais kiekiais
(III)

JS B pavadinimas
JS B pavadinimas
JS B pavadinimas
JS B pavadinimas
JS B pavadinimas
JS A pavadinimas
JS A pavadinimas
JS A pavadinimas
JS A pavadinimas
JS A pavadinimas

Paspaudę pateikimo
numerį galite naudotis
kiekviena pateikimo
ataskaita.

SCIP numeris
naudojamas SSN
pateikti.
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Pateikimo ataskaita

Naudotojo vardas
JS A pavadinimas
JS UUID pavadinimas

Naujo SSN NAUJAS SCIP
numeris

SCIP numeris
naudojamas pateikti SSN
iš pirminio tiekėjo.
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Informacijos atnaujinimas SCIP duomenų
bazėje
Jei SCIP informacija dėl gamino turi būti atnaujinta, galite redaguoti informaciją, įtrauktą į šį
gaminio duomenų rinkinį, ir sukurti naują dokumentaciją. Pirminis gaminio identifikatorius šioje
dokumentacijoje turi išlikti lygiai toks pat.
Šios naujos dokumentacijos, kurią teikia tas pats juridinis subjektas, pateikimas su tuo pačiu
pirminiu gaminio identifikatoriumi bus gautas kaip šio gaminio arba sudėtinio daiktoatnaujintas
SCIP pranešimas.

SCIP pranešimo atnaujinimo proceso
peržiūra
2

1
Duomenų
rinkinio
atnaujinimas

4

3
Patvirtinimo
procesas

Nauja
dokumentacija
(Atnaujinta
gaminio
informacija)

Naujos
dokumentacijos
pateikimas
Naujas pateikimo
numeris
Tas pats SCIP
numeris

Dokumentacija

Svarbu.
Norint sukurti atnaujintą SCIP pranešimą, naujoje dokumentacijoje turi būti saugomas tas pats Primary Article Identifier
(Pirminis gaminio identifikatorius).
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Atsakomybės ribojimas
Šio dokumento paskirtis – padėti naudotojams laikytis savo prievolių pagal
Atliekų pagrindų direktyvos (APD) 9 straipsnio 1 dalies i punktą. Vis dėlto
naudotojams primename, kad vienintelis autentiškas teisės šaltinis yra APD, o
šiame dokumente pateikta informacija neturėtų būti laikoma teisine
konsultacija. Atsakomybė už jos naudojimą tenka tik jos naudotojui. Europos
cheminių medžiagų agentūra neatsako už tai, kaip šiame dokumente pateikta
informacija gali būti panaudota.
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