SCIP datubāzes paziņojumi
Kā sagatavot un iesniegt SCIP paziņojumu

5.0. redakcija
2022. gada 31. maijs

Redakcija

Izmaiņas

Datums

1.0

Sākotnējā versija

2020. gada 17. februāris

1.1

Tipogrāfiska kļūda

2020. gada 20. februāris

2.0

Jaunas IUCLID iezīmes (paplašināta meklēšana, jauna
izstrādājumu kategoriju un maisījumu kategoriju izlase,
kompleksa objekta sastāvdaļu izveide, izmantojot atsauces)
dokumentācijas sagatavošanai.
Jaunas iezīmes iesniegšanas ziņojumā.

2020. gada 13. jūlijs

2.1

Jaunas funkcijas, lai varētu atsaukties uz SCIP datiem, kas jau
iesniegti ECHA.

2020. gada 24. augusts

3.0

Jaunas IUCLID iezīmes (paplašināta meklēšana references
vielās, ienākošās atsauces, vienumu eksportēšana un dzēšana
vairumā).
SCIP datubāze kļūst pieejama paziņojumu iesniegšanai, lai
izpildītu juridiskos pienākumus. Izmaiņas iesniegšanas
ziņojumā.

2020. gada 28. oktobris

4.0

Jaunas IUCLID iezīmes (paplašināta meklēšana, paplašināta
importēšana, pāriešana uz iesniegšanu pēc dokumentācijas
izveidošanas)
Jauna iezīme vienkāršota SCIP paziņojuma iesniegšanai (par
vienu vai vairākiem tiesību subjektiem)
Izmaiņas iesniegšanas ziņojumā, lai saskaņotu visus ziņojumus
(nav iekļauta informācija par elementu, kas rada bažas)

2021. gada 28. maijs

5.0

Jauna lietotāja funkcija
Jauns IUCLID elements (iespēja importēt identifikatorus lielā
apjomā)

2022. gada 31. maijs
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Satura rādītājs
•
•
•
•

Ievads
Piekļuves iegūšana
Dokumentācijas sagatavošana SCIP paziņojumiem
Datu kopas izveide
•

•
•
•

Informācijas validēšana
Dokumentācijas izveidošana
SCIP paziņojuma iesniegšana
•

•

“Referencing” (atsauču sniegšana) SCIP paziņojumā

Vienkāršota SCIP paziņojuma iesniegšana (par vienu vai vairākiem tiesību
subjektiem)

Informācijas atjaunināšana SCIP datubāzē
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Ievads

SCIP ir saskaņā ar Atkritumu pamatdirektīvu (APD) izveidota datubāze, kurā
iekļauta informācija par vielām, kas rada bažas, izstrādājumos kā tādos vai
kompleksos objektos (produktos) (Substances of Concern In articles, as such
or in complex objects (Products) — SCIP).
SCIP datubāze nodrošina, ka informācija par vielām, kas rada ļoti lielas bažas
(SVHC), ir pieejama visā ražojumu un materiālu aprites ciklā, tostarp atkritumu
posmā.
https://echa.europa.eu/scip
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SCIP datubāze: informācijas plūsma

Atbildīgās
personas

Sagatavo
datus
(Bezsaistē)

Sagatavo
datus vairumā
(Bezsaistē)

ECHA
Cloud
Services
(ECHA
mākoņpakal
pojumi)

Pierakstās un
autentificējas

Atkritumu
operatori

Sagatavo
datus
tiešsaistē
Iesniedz
datus
tiešsaistē

Iesniedz
datus manuāli

Iesniedz datus
System-to-System
(no sistēmas uz
sistēmu)

ECHA
Submission portal
(ECHA
iesniegšanas
portāls)

SCIP DB

Apkopo un
uzglabā datus

Iesniedz
datus ārēji

Patērētāji
un citas
ieinteresētās
personas
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SCIP paziņojumu iesniegšanas procesa pārskats
1

Dokumentācij
as
sagatavošana

Desktop

Server

2

Dokumentācij
as
iesniegšana

3

Iesniegšanas
ziņojums

Cloud

System-to-System (no sistēmas uz sistēmu)
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SCIP datubāze: Rīki
Pierakstās un
autentificējas

Lai varētu piekļūt ECHA IT rīkiem, proti, ECHA Cloud Services (ECHA mākoņpakalpojumiem) un ECHA
Submission Portal (ECHA iesniegšanas portālam), vispirms jāizveido ECHA konts.

Dokumentācijas sagatavošana

SCIP paziņojumus iesniedz ECHA, izmantojot IUCLID dokumentāciju (i6z datnes). IUCLID ir starptautiska
vienotā ķīmisko vielu informācijas datubāze, ko uztur ECHA un ESAO un kas ietver lietotāja saskarni, lai
sagatavotu un izveidotu SCIP paziņojumus.

Dokumentācijas iesniegšana

ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portāls) (ECHA Cloud Service) (ECHA mākoņpakalpojums) ir
tiešsaistes rīks SCIP paziņojumu dokumentācijas iesniegšanai atbilstoši saskaņotajam IUCLID formātam.

Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana

System-to-System Service
(pakalpojums “no
sistēmas uz sistēmu”)

Uzņēmumi var izveidot SCIP paziņojumu dokumentāciju saskaņotajā formātā savās sistēmās un iesniegt
savus paziņojumus ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portālā), izmantojot automātisku S2S
pārsūtīšanu.
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Piekļuves iegūšana
Šajā nodaļā ir aprakstīts process, kā piekļūt ECHA Cloud Services
(ECHA mākoņpakalpojumiem), izveidot ECHA kontu un kā sasaistīt
tiesību subjekta informāciju, lai izmantotu rīkus SCIP paziņojumu
sagatavošanai un iesniegšanai.

Piekļūšana ECHA Cloud Services
(ECHA mākoņpakalpojumiem)

Jūs varat piekļūt ECHA Cloud Services
(ECHA mākoņpakalpojumiem) no SCIP
tīmekļa vietnes:
https://echa.europa.eu/scip.

Jūs varat piekļūt ECHA Cloud Services
(ECHA mākoņpakalpojumiem) no
vispārējās ECHA tīmekļa vietnes:
https://echa.europa.eu.
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Ievada lapa

Ja jums ir ECHA konts,
noklikšķiniet uz “Login”
(“Pieteikties”).

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

Ja jums nav ECHA konta, noklikšķiniet
uz “Register”(“Reģistrēties”). Papildu
informācija par to, kā izveidot ECHA
kontu, ir pieejama ECHA kontu
rokasgrāmatā.
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Lietotāju lomu noteikšana
Lietotāju lomas nosaka lietotāju piekļuves līmeni ECHA IT lietojumprogrammās. SCIP kontekstā
vajadzīgās lietotāju lomas ir norādītas turpmāk.
• LE Manager (tiesību subjektu pārvaldnieks) → var aplūkot un rediģēt tiesību subjekta kontu un
pievienot, dzēst vai rediģēt lietotāju datus un kontaktinformāciju.
• Submission Portal Manager (iesniegšanas portāla pārvaldnieks) → var iesniegt SCIP
paziņojumus, izmantojot ECHA Submission Portal (iesniegšanas portālu).
• IUCLID Full Access (pilnīga piekļuve IUCLID) → var sagatavot SCIP paziņojumus tiešsaistē
IUCLID mākonī.
• Lomas “Reader” (“Lasītājs”) un “Read” (lasīt) → ir tiesīgas piekļūt tikai lasīšanas režīmā.
• Iesniegšanas portāla pārvaldnieks Ierobežots: “Juridiskas personas pārvaldnieks” var ierobežot
lietotāju piekļuvi informācijai ECHA iesniegšanas portālā. Lietotāji, kuriem piešķirta šī funkcija, var
redzēt tikai informāciju par iesniegumiem, ko viņi paši iesnieguši portālā. ŅEMIET VĒRĀ, ka tad, ja šī
funkcija tiek piešķirta kopā ar citām funkcijām, noteicošā būs tā ar lielākām tiesībām, piemēram, ja
lietotājam ir “Iesniegšanas portāla pārvaldnieks, ierobežota piekļuve” un “Iesniegšanas portāla
pārvaldnieks”, tad “ierobežota piekļuve” netiks piemērota. Turklāt lietotājam ar “ierobežotu” funkciju,
kam ir pilnīga piekļuve IUCLID Cloud (t. i., “IUCLID pilna piekļuve”), būs piekļuve visai informācijai,
kas IUCLID Cloud pieejama par minēto juridisko personu.
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Pieteikšanās ar esošu kontu
1

2

Ievadiet savu “username”
(lietotājvārdu) un
“password” (paroli)

Noklikšķiniet uz “Login with
“ECHA account” (“Pieteikties
ar ECHA kontu”)

Papildu informācija par ECHA kontiem ir pieejama ECHA kontu un EU login lapā.
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Piekļūšana ECHA lietojumprogrammām pirmo reizi

Pirmo reizi lietotājiem būs jāpiekrīt katras
lietojumprogrammas “Terms & Conditions”
(“Noteikumiem un nosacījumiem”), lai varētu
turpināt darbu.
Lai izlasītu visus “Terms & Conditions”
(“Noteikumus un nosacījumus”),
noklikšķiniet uz attiecīgās saites.
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Dokumentācijas sagatavošana SCIP paziņojumiem
Šajā nodaļā ir aprakstīti dažādi veidi, kā sagatavot SCIP paziņojumu,
un ir izskaidrots, kā sākt sagatavot SCIP paziņojuma dokumentāciju
IUCLID.

Veidi, kā sagatavot SCIP paziņojumu
Ir trīs veidi, kā sagatavot SCIP paziņojumus.
1. Paziņojuma sagatavošana tiešsaistē, izmantojot IUCLID
Cloud (IUCLID mākoni)
ECHA Cloud services (ECHA mākoņpakalpojumi) nodrošina tiešsaistes
piekļuvi IUCLID Cloud (IUCLID mākoņa) instancei, lai sagatavotu SCIP
paziņojumus.

Desktop

Server

Cloud

2. Paziņojuma sagatavošana, izmantojot IUCLID 6 (Server &
Desktop) (serveri un darbvirsmu).
SCIP paziņojumu var arī sagatavot bezsaistē sava uzņēmuma IT
infrastruktūrā. Jūs varat lejupielādēt IUCLID un piekļūt plašākai informācijai
IUCLID 6 tīmekļa vietnē.

3. Paziņojuma sagatavošana, izmantojot System-to-System (no
sistēmas uz sistēmu) iesniegšanu.
Uzņēmumi var izveidot SCIP paziņojumu dokumentāciju atbilstoši
saskaņotajam formātam un iesniegt to ECHA Submission Portal (ECHA
iesniegšanas portālā), izmantojot S2S.

System-to-System
Service (pakalpojums
“no sistēmas uz
sistēmu”)
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Piekļūšana IUCLID Cloud (ECHA
mākoņpakalpojumiem)
Dokumentācijas izveidošana tiešsaistē
Kad esat veiksmīgi pieteicies(-kusies) sistēmā, atveras ECHA
Cloud Services (ECHA mākoņpakalpojumu) darbvirsmas
lapa.
IUCLID Cloud (IUCLID mākoņa) pakalpojums ļauj tiešsaistē
sagatavot SCIP paziņojuma dokumentāciju, savukārt IUCLID
Cloud Trial (IUCLID mākoņa izmēģinājuma) pakalpojumu
izmanto tikai apmācības nolūkos, lai labāk iepazītu rīku.
Jāņem vērā, ka tikai LE pārvaldītājiem ir tiesības pierakstīties
pakalpojumam; citiem lietotājiem šī funkcija nebūs redzama.
Lai
piekļūtu
(“Subscribe”).

pakalpojumam,

vispirms

jāpierakstās

No ECHA Cloud service (ECHA mākoņpakalpojuma) jūs varat
piekļūt arī ECHA Submission portal (ECHA iesniegšanas
portālam) — rīkam, kas izveidots, lai iesniegtu SCIP
paziņojumus (vairāk informācijas pieejams nodaļā “SCIP
paziņojuma iesniegšana”).
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IUCLID 6 lejupielāde dokumentācijas sagatavošanai
bezsaistē

Jūs varat lejupielādēt IUCLID vietējā uzņēmuma IT
infrastruktūrā no IUCLID tīmekļa vietnes:
https://iuclid6.echa.europa.eu.
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IUCLID infopanelis dokumentācijas sagatavošanai
Pēc IUCLID atvēršanas parādās IUCLID Dashboard (IUCLID infopanelis).

Lietotāja ikonā ir
parādīts lietotāja vārds
un tiesību subjekta
uzņēmuma
nosaukums.

Vienmēr ir saite uz
galveno izvēlni, kam
var piekļūt,
izmantojot trīsjoslu
ikonu galvenes
kreisajā pusē.
Šo vietu izmanto datu
ievadīšanai un navigācijai
starp dažādajiem IUCLID
vienumiem: “Substances”
(“Vielas”) un “Mixtures”
(“Maisījumi”) ir saistīti ar citu
juridisko kontekstu
(piemēram, REACH un PCN).
Noklikšķiniet uz “Articles”
(“Izstrādājumi”), lai piekļūtu
datu kopām un dokumentācijai
saistībā ar SCIP paziņojumiem.

Importēšanas vieta ļauj
augšupielādēt IUCLID datnes,
izmantojot pārlūkošanas
(“Browse”) vai vilkšanas un
nomešanas (“drag and drop”)
funkciju.

Izvērstā importēšana ļauj izslēgt no
importēšanas atsevišķus vienumus un
dokumentus. Vairāk informācijas par
IUCLID funkcijām pieejams tīmekļa
saskarnē.
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Infopaneļa augšējā lietotāja josla
(Tikai ECHA mākoņpakalpojumiem

)

Dialoga ikona aizved uz ārējiem informācijas avotiem
par ECHA Cloud (ECHA mākoņa) pakalpojumiem,
piemēram, uz pamācībām.

Kvotas ikona parāda
pieejamo lietotāja
glabāšanas kvotu.

Zvana ikona parāda
brīdinājumus (piemēram, kad
ir izdota jauna versija).

Lietotāja ikona parāda lietotāja vārdu un
tiesību subjekta uzņēmuma nosaukumu,
un, kad uz to noklikšķina, atveras logs
pārvirzīšanai uz ECHA Cloud (ECHA
mākoņa) infopaneli, Submission Portal
(iesniegšanas portāla) lapu, kontu
pārvaldību un izrakstīšanās funkciju.
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Dokumentācijas sagatavošanas
pārskats (IUCLID)
2

1
Datu kopa
(Datu sagatavošana)

Validēšanas process

3

(Dokumentācija)
(Dokumentācijas
izveidošana)

Iepriekšiestatījumi

Kandidātu saraksta
references
vielu datu kopu
IMPORTĒŠANA

Dokumentācija ir tikai lasāms vienums, kura integritāte ir jāsaglabā. Tas ietver dokumenta UUID (universālo
unikālo identifikatoru), kas ir dokumenta unikālais identifikators.
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Kandidātu saraksta references vielas IMPORTĒŠANA
Informāciju par kandidātu saraksta vielām SCIP paziņojumā sniedz, izmantojot IUCLID references vielas vienumu. References vielu var
izveidot IUCLID, taču mēs iesakām jums kā SCIP paziņojuma iesniedzējam saviem SCIP paziņojumiem izmantot ECHA nodrošināto
kandidātu saraksta references vielu paketi un importēt to savās IUCLID instancēs.

1
Lejupielādējiet kandidātu saraksta vielu
paketi, kas pieejama SCIP tīmekļa vietnes
sadaļā “Tools” (“Rīki”).
https://echa.europa.eu/candidate-listpackage

2
IMPORTĒJIET datnes šeit, atlasot
attiecīgo datni, izmantojot funkciju
“Browse” (“Pārlūkot”) vai vilkšanas un
nomešanas funkciju.
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Kandidātu saraksta references viela
References vielas, kas iekļautas jūsu IUCLID instancē, var pārlūkot, veicot turpmāk norādītās darbības.

1
Noklikšķiniet uz
trīs joslu ikonas
galvenē pa
kreisi, lai atvērtu
galveno izvēlni.

2

Noklikšķiniet uz “Reference
substance” (“References viela”).

3
Šī ir references vielu mērķlapa.
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References vielu mērķlapa

Šeit jūs varat izveidot jaunu
references vielu. Tomēr SCIP
kontekstā mēs iesakām jums
izmantot ECHA nodrošināto
kandidātu saraksta references
vielu paketi.

References vielu lapa, kas ietver visu izveidoto vai importēto references vielu sarakstu.

Šeit jūs varat meklēt pēc jebkura no
laukiem, kas parādīti sarakstā, — CAS un
EC numurs, IUPAC nosaukums,
references vielas nosaukums.

Vielas nosaukums ir tāds pats kā
kandidātu saraksta ierakstā.

Šis ir vielas IUPAC
nosaukums.

Vielas CAS numurs (ja
pieejams).
Vielas EC vai saraksta numurs
(ja pieejams).
References vielas
universālais unikālais
identifikators (UUID)

References vielas pēdējo
izmaiņu veikšanas
datums.
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Dokumenta ienākošā atsauce
Ja jums ir jāzina, kurā izstrādājumā kā tādā ir iekļauta konkrēta viela, jūs varat izmantot
ienākošās atsauces iespēju

1

Atlasiet
references
vielu

2

3

Noklikšķiniet uz
ikonas “i”.

Parādīsies slīdošais logs ar
visiem izstrādājumiem kā
tādiem, kas satur šo references
vielu.
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Dodieties uz izstrādājumu mērķlapu

Noklikšķiniet uz “Articles”
(“Izstrādājumi”), lai
piekļūtu datu kopām un
dokumentācijai saistībā ar
SCIP paziņojumiem.
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Izstrādājumu mērķlapa (datu kopas)
Šī ir izstrādājumu lapa, kurā ietverts visu izveidoto izstrādājumu datu kopu (dokumentācijas, kas tiek izstrādāta) saraksts.
Noklikšķinot uz “+ New article”
(“Pievienot jaunu
izstrādājumu”), jūs varat
izveidot jaunu izstrādājumu
(datu kopu).

Vienmēr ir
saite uz
galveno
izvēlni, kam
var piekļūt,
izmantojot
trīsjoslu ikonu
galvenes
kreisajā pusē.

Šeit jūs varat ievadīt meklējamo
terminu jebkuram no laukiem, kas
parādīti šajā skatā.

Izcēlums norāda uz to, ka tiek
parādīts izstrādājuma datu
kopu saraksts.
Noklikšķinot uz “Dossiers”
(“Dokumentācija”), jūs pārejat uz
izveidoto izstrādājuma datu kopu
sarakstu.

Iekļaujiet papildu meklēšanas kritērijus

Funkcija, kas ļauj eksportēt un dzēst vairumā
Šis ir izstrādājuma vai kompleksa objekta nosaukums, ko piešķīrāt,
kad izveidojāt jaunu izstrādājuma datu kopu.

Datu kopas universālais
unikālais identifikators
(UUID)

Šis ir “Primary Article Identifier” (“Primārā izstrādājuma identifikatora”)
tips, ko atlasījāt, kad izveidojāt jaunu izstrādājuma datu kopu.

Noklikšķinot uz
jautājuma zīmes
ikonas, jūs varat
lejupielādēt IUCLID
rokasgrāmatu.

Šī ir “Primary Article Identifier” (“Primārā izstrādājuma
identifikatora”) vērtība, ko piešķīrāt, kad izveidojāt jaunu
izstrādājuma datu kopu.

Izstrādājuma datu kopas
pēdējo izmaiņu veikšanas
datums

Noklikšķini
et uz šīs
ikonas, lai
atvērtu
datu kopu
jaunā logā

IUCLID ikona norāda datu kopas vienuma veida
identitāti. Šajā gadījumā tā ir datu kopa “Article”
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(“Izstrādājums”).

DATU KOPA: Paplašinātā meklēšana (I)
Jūs varat
meklēt pēc
nosaukuma
Vienkāršā meklēšana:
jūs varat ierakstīt
meklējamo terminu
jebkuram no laukiem,
kas tiek parādīti
izstrādājuma datu kopu
sarakstā, — nosaukums,
primārā izstrādājuma
identifikatora tips vai
vērtība.

Atzīmējot šo izvēles rūtiņu,
rezultātu sarakstā tiks parādīti
izstrādājumi ar atlasīto
iesniegšanas veidu, lai
validētu vai izveidotu
dokumentāciju

Ierakstiet primārā
izstrādājuma
identifikatora
vērtību

Atlasot izstrādājuma veidu,
rezultātu sarakstā tiks parādīti
izstrādājumi kā tādi vai
kompleksos objektos

Paplašinātā meklēšana:
Iekļaujiet papildu meklēšanas
kritērijus

Jūs varat meklēt pēc citiem
nosaukumiem un citiem
izstrādājumu identifikatoriem
Atlasot kandidātu saraksta vielu,
rezultātu sarakstā tiks parādīti
izstrādājumi kā tādi, kas satur šo
vielu

Var atlasīt konkrētu datumu vai
datumu diapazonu. Rezultātu sarakstā
tiks parādītas attiecīgajā datumā
mainītās izstrādājuma datu kopas vai
izveidotā dokumentācija
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DATU KOPA: Paplašinātā meklēšana (II)

Loģiskā meklēšana: “AND” (“UN”)
Tādu datu kopu meklēšana, kuras
satur X un Y.
Ja lietotājs izmanto vairāk nekā vienu
filtru no dažādām sistēmas iedaļām,
tiks parādītas datu kopas, kas atbilst
visiem atlasītajiem kritērijiem.
Loģiskā meklēšana: “Or”
(“Vai”)
Tādu datu kopu
meklēšana, kuras satur X
vai Y.
Ja lietotājs atlasa vairāk
nekā vienu vielu elementa,
kas rada bažas, iedaļā,
sistēma sniegs visas datu
kopas, kas ietver vienu
vielu vai otru vielu, vai
abas vielas.
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Izstrādājumu mērķlapa (dokumentācija)
Izstrādājumu lapa, kas parāda izveidotās izstrādājumu dokumentācijas sarakstu.
Noklikšķiniet uz pogas
“Dossiers” (Dokumentācija),
lai pārietu uz izveidotās
izstrādājumu
dokumentācijas sarakstu.

Iekļaujiet
papildu
meklēšanas
kritērijus

Izcēlums norāda
uz to, ka tiek
parādīts
izveidotās
izstrādājumu
dokumentācijas
saraksts.

Šeit jūs varat ievadīt meklējamo terminu
jebkuram no laukiem, kas parādīti izstrādājumu
dokumentācijas sarakstā.

Funkcija, kas ļauj
eksportēt un
dzēst vairumā
Dokumentācijas
izveidošanas datums.

Dokumentācijas nosaukums, ko
piešķīrāt, kad izveidojāt
dokumentāciju.
Dokumentācijas
universālais unikālais
identifikators (UUID)

Izstrādājumu datu kopā sniegtais
nosaukums un primārā izstrādājuma
identifikatora tips un vērtība.

IUCLID
ikona, kas
identificē
to kā
dokumentā
ciju
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DOKUMENTĀCIJA: Paplašinātā meklēšana (I)

Vienkāršā meklēšana: jūs varat
ierakstīt meklējamo terminu jebkuram no
laukiem, kas tiek parādīti izstrādājumu
dokumentācijas sarakstā, —
dokumentācijas nosaukums, izstrādājuma
nosaukums un primārā izstrādājuma
identifikatora veids vai vērtība.

Jūs varat meklēt
pēc citiem
nosaukumiem un
citiem
izstrādājumu
identifikatoriem

Jūs varat meklēt pēc dokumentācijas
nosaukuma

Jūs varat meklēt pēc izstrādājuma
nosaukuma

Jūs varat meklēt pēc primārā izstrādājuma
identifikatora tipa un vērtības

Paplašinātā meklēšana:
Iekļaujiet papildu meklēšanas
kritērijus
Jūs varat meklēt pēc kandidātu
saraksta vielas, ierakstot CAS vai EC
numuru un/vai IUPAC nosaukumu;
rezultātu sarakstā tiks parādīti
izstrādājumi kā tādi, kas satur
konkrēto vielu

Var atlasīt konkrētu datumu vai
datumu diapazonu. Rezultātu sarakstā
tiks parādīta konkrētajā datumā
izveidotā dokumentācija

Ierakstiet
primārā
izstrādāju
ma
identifikato
ra vērtību
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DOKUMENTĀCIJA: Paplašinātā meklēšana (II)

Loģiskā meklēšana: “AND” (“UN”)
Tādas dokumentācijas meklēšana,
kas satur X un Y.
Ja lietotājs izmanto vairāk nekā vienu
filtru no dažādām sistēmas iedaļām,
tiks parādīta dokumentācija, kas
atbilst visiem atlasītajiem kritērijiem.
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Dokumenta ienākošā atsauce
Ja jums ir jāzina, kādi ir tiešie kompleksie objekti, kas ietver konkrētu izstrādājumu vai
kompleksu izstrādājumu kā sastāvdaļu, jūs varat izmantot ienākošās atsauces iezīmi.

1

Atlasiet
izstrādāju
mu

2

3

Noklikšķiniet uz
ikonas “i”.

Tiks parādīts slīdošais logs ar
visiem kompleksajiem
objektiem, kas satur konkrēto
izstrādājumu.

33

Datu kopas izveide
Šajā nodaļā ir aprakstītas funkcijas datu kopas izveidei

Dokumentācijas sagatavošanas
pārskats (IUCLID)
2

1
Datu kopa
(Datu sagatavošana)

Validēšanas process

3

(Dokumentācija)
(Dokumentācijas
izveidošana)

Izstrādājuma DATU
KOPAS izveide
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Datu sagatavošana: izstrādājuma datu kopas izveide
1
2

Norādiet izstrādājuma vai kompleksā objekta
“name”* (nosaukumu).

Noklikšķiniet “+ New article” (“Pievienot
jaunu izstrādājumu”), lai izveidotu jaunu
izstrādājumu (datu kopu).

Nosaukumam un primārā izstrādājuma
identifikatoram ir būtiska nozīme, lai
pārvaldītu datu, dokumentācijas un savu
ECHA iesniegšanas portālā iesniegto
paziņojumu sagatavošanu.

3
Atlasiet “Primary Article
Identifier Type”* (primārā
identifikatora izstrādājuma
tipu) izstrādājumam vai
kompleksajam objektam.

4
Ierakstiet “Primary Article
Identifier* value” (primārā
izstrādājuma identifikatora
vērtību) izstrādājumam vai
kompleksajam objektam.

Piezīme. Plašāku informāciju par jēdzienu “izstrādājums” un “komplekss objekts” definīciju skatīt Vadlīnijās par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos.
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Datu sagatavošana: identifikatori (I)
Noklikšķiniet uz “+ New item”
(“Pievienot jaunu vienumu”), lai
ierakstītu citus nosaukumus.

2
1

3

Atlasiet attiecīgā cita
nosaukuma tipu.

Ierakstiet attiecīgo citu
izstrādājuma vai
kompleksā objekta
nosaukumu.

Iedaļā “Other names” (“Citi nosaukumi”) jums jāieraksta
patērētājiem iesniedzamo izstrādājumu vai komplekso
objektu nosaukumi, ja šādiem nosaukumiem ir būtiska
nozīme, lai patērētāji varētu sameklēt informāciju SCIP
datubāzē (piemēram, zīmols un modelis).
Piezīme. Plašāku informāciju par informācijas prasībām skatīt dokumentā “Prasības SCIP paziņojumiem”.

Lai pabeigtu, noklikšķiniet
uz pogas “Close”
(“Aizvērt”).

4
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Datu sagatavošana: identifikatori (II)
5

Noklikšķiniet uz “+ New item”
(“Pievienot jaunu vienumu”), lai
ierakstītu citus izstrādājuma
identifikatorus (ciparu vai
burtciparu formātā).

7

Atlasiet attiecīgo citu
izstrādājuma identifikatora
tipu.
Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai
dzēstu ievietotu vienumu.

6
Noklikšķiniet uz
rindas, lai ievietotu
citus izstrādājuma
identifikatorus

Papildu identifikatori (citi izstrādājumu
identifikatori) ir jāsniedz par patērētājiem
iesniedzamajiem izstrādājumiem vai
kompleksajiem objektiem, ja šādi
identifikatori ir pieejami, lai patērētāji
varētu sameklēt informāciju SCIP
datubāzē.

8

Ierakstiet attiecīgo citu
izstrādājuma identifikatoru
izstrādājumam vai
kompleksajam objektam.

9

Lai pabeigtu, noklikšķiniet
uz pogas “Close”
(“Aizvērt”).
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Datu sagatavošana: Identifikatori (III)
Imports lielā apjomā

Noklikšķiniet uz
“Lejupielādēt
CSV veidni”

1
Noklikšķiniet uz
“Importēt datni”

Aizpildīt
lejupielādēto Excel
veidni ar saviem
datiem (izmantojot
kodus no SCIP
formāta pielikuma
izvēles saraksta).

3

Pārbaudiet, vai
sarakstā ir iekļautas
pareizās vērtības.

4

2

Piezīme: Izmantojot šo funkciju, lūdzam izmantot konkrētā lauciņa veidni
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Datu sagatavošana: kategorizācija
1

Atlasiet “Article category” (“Izstrādājuma kategoriju”) no Kombinētās nomenklatūras
(KN) vai TARIC datubāzes.
Tā identificē izstrādājumu vai komplekso objektu pēc tā funkcijas vai izmantojuma (no
saskaņota saraksta). Tai ir svarīga nozīme, lai identificētu ietekmētās atkritumu plūsmas.

2
Laukā “Production in European Union” (“Ražošana Eiropas
Savienībā”) jūs varat atbildēt uz šādu jautājumu: vai
izstrādājums ir ražots vai sakomplektēts ES?

Piezīme. Plašāku informāciju par izstrādājuma kategoriju skatīt dokumentā “Prasības SCIP paziņojumiem”.
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Izstrādājuma kategorija
Atlasiet “Article category” (“Izstrādājuma
kategorija”), noklikšķinot uz “Please search and
select” (“Lūdzu, sameklējiet un atlasiet”) vai
ierakstot laukā “Select by typing article text”
(“Atlasīt, ierakstot izstrādājuma tekstu”).
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Datu sagatavošana: īpašības un attēli
1

Noklikšķiniet uz “+ New item”
(“Pievienot jaunu vienumu”),
lai ievietotu attēlu.

2
Ierakstiet īpašību(-as), lai būtu
vieglāk identificēt vai atšķirt
paziņoto izstrādājumu vai
komplekso objektu.

3
Ierakstiet vērtību un
atlasiet vienību.
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Datu sagatavošana: drošas lietošanas
norādījums(-i)

Sniedziet pietiekamu informāciju, lai varētu droši lietot
izstrādājumu. Jūs varat atzīmēt lodziņu, ja ar kandidātu saraksta
vielas identifikāciju pietiek, lai izstrādājumu varētu droši lietot,
vai arī nepieciešamības gadījumā jums jāsniedz drošas lietošanas
norādījumi.
Jābūt atzīmētam vismaz lodziņam*.

1

Noklikšķiniet uz “+ New item” (“Pievienot
jaunu vienumu”), lai sniegtu drošas
lietošanas norādījumus.

2

4

Atlasiet datni (dokumentu).

3
Noklikšķiniet uz “+ New item”
(“Pievienot jaunu vienumu”), lai
augšupielādētu datni ar
demontāžas norādījumiem.

5
Atlasiet dokumenta valodu.
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Datu sagatavošana: izstrādājums un “elementi, kas rada
bažas” (I)
Izveidojot izstrādājuma kā tāda datu kopu, jums jāsniedz informācija par kandidātu saraksta vielu iedaļā “Concern elements” (“Elementi, kas rada bažas”).
Pēc definīcijas izstrādājuma kā tāda datu kopa neparāda iedaļu “Complex object component(s)” (“Kompleksā objekta sastāvdaļa(-as)”).

1

Noklikšķiniet uz “+ New item” (“Pievienot jaunu vienumu”), lai norādītu elementu, kas rada
bažas, kopumu par katru kandidātu saraksta vielu, kas ir izstrādājumā, proti, izstrādājumā
esošās vielas koncentrācijas diapazonu un materiālu, kurā ir viela (materiāls, no kura
izstrādājums ražots, vai materiāls, kas iekļauts izstrādājumā, izmantojot maisījumu, kurš satur
attiecīgo kandidātu saraksta vielu). Elementus, kas rada bažas, paziņo tikai par izstrādājumu (kā
tādu vai kompleksā objektā).

2
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Datu sagatavošana: izstrādājums un “elementi, kas rada
bažas” (II)

3

Noklikšķiniet uz “Please select” (“Lūdzu,
atlasiet”), lai paziņotu izstrādājumā
esošās kandidātu saraksta vielas
koncentrācijas diapazonu.
No pieejamā saraksta
jāizvēlas viens
koncentrācijas diapazons.
Koncentrācijas diapazons
jānorāda precīzi, ja
iesniedzējam šī
informācija ir pieejama.
Jāatlasa vismaz viens
diapazons, kas rada
pienākumu.

4
Jānorāda materiāla kategorija vai
maisījuma kategorija.
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Datu sagatavošana: izstrādājums un “elementi, kas rada
bažas” (III)

5

Atlasiet “Material category” (“Materiāla kategorija”),
noklikšķinot uz “Please search and select” (“Lūdzu,
sameklējiet un atlasiet”) vai ierakstot zemāk esošajā
laukā.
Tai ir svarīga nozīme, lai identificētu ietekmētās
materiāla atkritumu plūsmas.

6
Atlasiet papildu materiāla kategoriju, lai labāk
raksturotu materiālu, no kura ražots
izstrādājums.
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Datu sagatavošana: izstrādājums un “elementi, kas rada bažas” (IV)
Atlasiet maisījuma kategoriju no Eiropas produktu kategoriju sistēmas (EuPCS), kas raksturo maisījumu ar kandidātu saraksta vielu, kura iekļauta izstrādājuma
turpmākās apstrādes procesā (piemēram, pārklāšana, salīmēšana, sakausēšana).
EuPCS tīmekļa vietne: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system.

7

Atlasiet “Mixture category” (“Maisījuma
kategorija”), noklikšķinot uz “Please
search and select” (“Lūdzu, sameklējiet
un atlasiet”) vai ierakstot zemāk
esošajā laukā.
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Datu sagatavošana: izstrādājums un “elementi, kas
rada bažas” (V)

Šis lauks ir svarīgs, ja jums ir jāatjaunina savs
paziņojums, lai norādītu, ka jau paziņots izstrādājums,
kas izmantots, lai tajā iekļautu kandidātu saraksta vielu,
vairs nesatur attiecīgo vielu. Tas var notikt vairāku
iemeslu dēļ, piemēram, ja viela tiek aizstāta ar drošāku
alternatīvu.
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Datu sagatavošana: kompleksā objekta sastāvdaļa(-as) (I)
Ja jūs paziņojat kompleksu objektu, jums jāsasaista sastāvdaļas (vai nu izstrādājums, kas satur kandidātu saraksta vielu, vai komplekss objekts
(kurā ir sastāvdaļa ar kandidātu saraksta vielu)).

Augšējā līmeņa
vienums
Velosipēds

Stūres rokturi
Riteņi

Sastāvdaļas
Riepas

Piezīme. Plašāku informāciju par jēdzienu “izstrādājums” un “komplekss objekts” definīciju skatīt “Vadlīnijās par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos”.
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Datu sagatavošana: kompleksā objekta sastāvdaļa(-as) (II)
1

Noklikšķiniet uz “+ New item” (“Pievienot jaunu
vienumu”), lai iekļautu sastāvdaļu.

Atlasiet no saraksta esošu izstrādājumu
vai izveidojiet jaunu izstrādājumu.

2

Noklikšķiniet uz “+ Select”
(“Atlasīt jaunu vienumu”), lai
iekļautu sastāvdaļu.

3

Jūs varat sameklēt
esošu izstrādājumu,
izmantojot vienkāršo
meklēšanu vai
paplašināto
meklēšanu.

4
Norādiet sastāvdaļas vienību skaitu kompleksajā objektā. Jūs varat norādīt
vienu skaitli, to ierakstot vērtības laukā pa kreisi. Jūs varat norādīt vienību
diapazonu. Atlasiet “>=” atlases sarakstā pa kreisi un ierakstiet vismazāko
skaitli vērtības laukā pa kreisi. Tāpat atlasiet “<=” atlases saraksta laukā pa
labi un ierakstiet vislielāko skaitli vērtības laukā pa labi. Izmantojiet veselus
skaitļus.

Pēc kompleksa objekta sastāvdaļas atlases vai izveidošanas iedaļa “Concern elements” (“Elementi, kas rada bažas”) vairs neparādās attiecībā uz
komplekso objektu. Pēc definīcijas datu kopa par komplekso objektu neparāda iedaļu “Concern elements” (“Elementi, kas rada bažas”).
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Datu sagatavošana: kompleksā objekta sastāvdaļa(-as) (III)
1
Noklikšķiniet uz “+ Create”
(“Izveidot papildu vienumu”), lai
izveidotu kompleksa objekta
sastāvdaļu.

2

Ierakstiet datus par kompleksā
objekta sastāvdaļu.

Pēc kompleksā objekta sastāvdaļas sasaistes un
noklikšķinot uz “save” (“saglabāt”), saites
komponents parādīsies “koka” skatā pa kreisi.

Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai
dzēstu ievietotu vienumu.

3

Piezīme. Plašāku informāciju par jēdzienu “izstrādājums” un “komplekss objekts” definīciju skatīt Vadlīnijās par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos.
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“Referencing” (atsauču sniegšana)
SCIP dokumentācijā
ECHA ir izstrādājusi iezīmi, kas ļauj sniegt atsauci uz
SCIP datiem, kuri jau iesniegti ECHA. “Referencing”
(“Atsauču sniegšanu”) var izmantot, lai sagatavotu
IUCLID datu kopu kompleksa objekta SCIP
dokumentācijas izveidošanai un lai varētu ierakstīt
informāciju par kompleksa objekta sastāvdaļu, norādot
SCIP numuru, kurā ir atsauce uz informāciju, kas jau
iesniegta SCIP datubāzei (piemēram, ko iesniedzis jūsu
uzņēmums vai jūsu piegādātājs). Piemēram, SCIP
numuru var iesniegt augšupējais piegādātājs kā
saskaņā ar REACH 33. panta 1. punktu sniedzamās
informācijas elementu.

“Referencing” (“Atsauču
sniegšanas”) pārskats.
Stūres rokturis
SCIP paziņojuma dokumentācija:
•
•
•

Identifikatori
Drošas lietošanas
norādījums(-i)
Elementi, kas rada bažas

Stūres rokturis
1. uzņēmums (ražotājs)

Stūres rokturis
SCIP numur 1

Stūres rokturis
SCIP numur 1 +
REACH 33. panta 1. punktā
prasītā informācija

Šīs iespējas mērķlietotāji var būt komplektētāji vai
kompleksā objekta ražotāji.
(“Vieglais”) SCIP paziņojuma dokumentācija:
•
•
•

Identifikatori
Drošas lietošanas norādījums(-i)
Kompleksā objekta sastāvdaļa(-as)

Velosipēds A
Stūres rokturis (SCIP numur 1)
2. uzņēmums
(komplektētājs)

Ritenis X (Identifikatori + Kategorija + Īpašības +
Informācija par drošu lietošanu + kompleksā objekta
sastāvdaļa)

Piezīme. Plašāku informāciju par atsauču sniegšanu skatīt dokumentā “Rīki atsauču sniegšanai uz SCIP datiem, kas jau iesniegti ECHA”.

Velosipēds A
SCIP numur 2
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Kompleksa objekta sastāvdaļa(-as) un “Referencing” (“Atsauču
sniegšana”)
Turpmākajos soļos ir paskaidrots, kā izveidot kompleksa objekta sastāvdaļu ar atsauci uz informāciju, kas jau iesniegta ECHA.

1

2
Vajadzīgie dati kompleksā objekta sastāvdaļas atsauces
sniegšanai ir šādi:
- izstrādājuma nosaukums (jēgpilns tā uzņēmuma
nosaukums, kurš sagatavojis datus);
- primārā izstrādājuma identifikatora tips: “SCIP Number”
(“SCIP numurs”);
- primārā izstrādājuma identifikatora vērtība: SCIP numurs,
ko norādījis izstrādājuma, uz kuru sniegta atsauce,
piegādātājs, vai izstrādājumam, uz kuru vēlaties atsaukties
(piemēram, viena no jūsu paziņoto izstrādājumu SCIP
numurs).

Noklikšķiniet uz “+ Create”
(“Izveidot papildu vienumu”), lai
izveidotu kompleksa objekta
sastāvdaļas atsauci

3
Pēc kompleksā objekta sastāvdaļas atsauces
sasaistes un noklikšķinot uz “save” (“saglabāt”),
saites komponents parādīsies “koka” skatā pa kreisi
ar bultiņas ikonu.

Piezīme. Jūsu paziņotās sastāvdaļas identifikators, ko ECHA darīs pieejamu savā tīmekļa vietnē
(SCIP datubāzē), ir nosaukums, kāds tas tika norādīts sākotnējā SCIP paziņojumā, uz kuru
sniedzat atsauci (t. i., nevis izstrādājuma nosaukums, ko izmantojat, lai ziņotu par
izstrādājumu). Piemēram, ja izstrādājuma nosaukums, uz kuru sniegta atsauce jūsu piegādātāja
paziņojumā, ir “Handlebar Grip” (“Stūres rokturis”), bet jūs savā datu kopā vēlaties no nosaukt kā
“H Grip_3_V2”, izplatītajā informācijā tiks parādīts “Handlebar Grip” (“Stūres rokturis”), nevis “H
Grip_3_V2”.

Piezīme. Plašāku informāciju par atsauču sniegšanu skatīt dokumentā “Rīki atsauču sniegšanai uz SCIP datiem, kas jau iesniegti ECHA”.
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Datu kopu eksportēšana un citas funkcijas
Noklikšķiniet uz
trīspunktu ikonas, lai
atvērtu citas
funkcijas

Eksportējiet datu kopu
vietēji, atlasot “Export to
i6z” (“Eksportēt uz i6z”).
Piešķiriet datu kopai
jēgpilnu nosaukumu, lai
atvieglotu datu kopas
pārvaldību.

Izveidojiet datu kopas
priekšskatījuma ziņojumu
ar sensitīvu informāciju un
bez tās.

Apskatiet saistīto
dokumentāciju.

Noklikšķiniet uz
“Validate” (“Validēt”), lai
validētu datu kopu.

Noklikšķiniet uz “Create
dossier” (“Izveidot
dokumentāciju”), lai
izveidotu dokumentāciju.
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Informācijas validēšana
Šajā nodaļā ir aprakstīta validācijas palīga funkcija

Validācijas palīgs
Validācijas palīgs veic pārbaudes atbilstoši iepriekš noteiktiem noteikumiem, lai pārliecinātos, vai informācija iekļauta, kā paredzēts.
Lai varētu izmantot validācijas palīgu, lietotājam jāatlasa darba saturs.
Noteikumi noteiks, vai dokumentācija pēc tās izveides izturēs pārbaudi, izturēs pārbaudi ar brīdinājumiem vai neizturēs pārbaudi atbilstoši
paredzētajiem noteikumiem.
Validācijas rezultāts ir ziņojums, kurā uzskaitīti noteikumi (ja tādi ir), attiecībā uz kuriem aktivizēts validācijas palīgs. Validācijas noteikumu
saraksts pieejams dokumentā “Validācijas noteikumi SCIP paziņojumiem”.
Atlasiet “Working context”
(“Darba konteksts”): “SCIP
Notification” (“SCIP paziņojums”)

1

2

Noklikšķiniet uz
“Validate” (“Validēt”).

Sistēma ļauj iekļaut tās
dokumentācijas nosaukumu, kuru
jūs izveidojat pēc validācijas palīga
(to var ierakstīt vai atjaunināt
vēlāk).

3
Noklikšķiniet uz
“Validate” (“Validēt”).

4
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Datu kopas validācijas ziņojums
Kad tiek aktivizēti noteikumi, validācijas ziņojumā tiek uzskaitītas iesniegšanas pārbaudes kā “neizturētas” vai “brīdinājumi”.

Atkārtoti izpildiet
funkciju “Re-validate”
(“Validēt atkārtoti”).

3

Eksportējiet validācijas
palīga ziņojumu Excel
datnē, noklikšķinot uz
“Export to Excel”
(“Eksportēt uz Excel”).

1

Izmantojiet saiti (ja tā ir pieejama), lai
pārietu uz vietu, kur vajadzīga papildu
pārskatīšana vai datu ievadīšana.

2

Vajadzības gadījumā veiciet izmaiņas
un noklikšķiniet uz “Save” (“Saglabāt”),
pirms veicat “Re-validating” (“Atkārtotu
validāciju”).
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Datu kopas validācijas ziņojums
Kad noteikumi netiek aktivizēti, validācijas ziņojums parādīs papildu piezīmi, lai norādītu uz to, ka sistēmā
iesniegšanas gadījumā tiek veiktas papildu pārbaudes.

Lai atgrieztos pie
izstrādājuma,
noklikšķiniet uz “X”.
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Dokumentācijas izveidošana
Šajā nodaļā ir aprakstītas funkcijas dokumentācijas izveidošanai

Izveidojiet dokumentāciju
1

2

Atlasiet “Working context”
(“Darba konteksts”): “SCIP
Notification” (“SCIP paziņojums”)

Noklikšķiniet uz
“Create dossier”
(“Izveidot
dokumentāciju”)

Noklikšķiniet uz
“Proceed to submission”
(“Pāriet uz iesniegšanu”),
lai atvērtu Submission
Portal (Iesniegšanas
portālu).

3

Ierakstiet
dokumentācijas
nosaukumu.

4

Noklikšķiniet uz
“Create dossier”
(“Izveidot
dokumentāciju”)

Noklikšķiniet uz “Open
dossier” (“Atvērt
dokumentāciju”), lai
skatītu dokumentāciju
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Dokumentācijas skats

Informācija par
dokumentācijas
iesniegšanas veidu.

SCIP formāta versija.

Dokumentācijas
subjekts, kas atbilst
datu kopas
izstrādājuma
nosaukumam.

Dokumentācijas
piezīmes definē
lietotājs
dokumentācijas
izveidošanas
posmā.
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Dokumentācijas eksportēšana un citas funkcijas
Noklikšķiniet uz “View
dossiers” (“Skatīt
dokumentāciju”), lai
atvērtu dokumentācijas
versijas.

Noklikšķiniet uz “Go to
source” “(Doties uz
avotu”), lai atvērtu ar
dokumentāciju saistīto
datu kopu.

Noklikšķiniet uz
“Validate” (“Validēt”), lai
atvērtu dokumentācijas
validāciju.

Eksportējiet
dokumentāciju vietēji,
atlasot “Export to i6z”
(“Eksportēt uz i6z”).
Piešķiriet dokumentācijai
jēgpilnu nosaukumu, lai
atvieglotu dokumentācijas
pārvaldību.

Izveidojiet dokumentācijas
priekšskatījuma ziņojumu
ar sensitīvu informāciju un
bez tās.

Noklikšķiniet uz
trīspunktu ikonas, lai
atvērtu citas
funkcijas

Noklikšķiniet uz
“Proceed to submission”
(“Pāriet uz
iesniegšanu”), lai atvērtu
Submission Portal
(Iesniegšanas portālu).

Salīdziniet abas
dokumentācijas.
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SCIP paziņojuma iesniegšana
Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā iesniegt SCIP paziņojumu

ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portāls)
ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portāls) ir tiešsaistes rīks informācijas iesniegšanai atbilstoši saskaņotajam formātam.

Kad esat veiksmīgi pieteicies(-kusies) sistēmā, atveras ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portāla) lapa.

Portāla navigācijas
izvēlne

Piekļūstiet ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portālam), piekļūstot ECHA Cloud Service (ECHA mākoņpakalpojumam).
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SCIP paziņojuma iesniegšanas procesa pārskats
(iesniegšanas portāls)
1

Augšupielādējiet un
iesniedziet
dokumentāciju

2

Iesniegtā
paziņojuma
automatizēta
validācija

3
Iesniegšanas
ziņojums

1
Vienkāršota SCIP
paziņojuma
iesniegšana
Piezīme. Plašāku informāciju par vienkāršotu SCIP paziņojumu skatīt dokumentā
“Rīki atsauču sniegšanai uz SCIP datiem, kas jau iesniegti ECHA”.
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ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portāla)
meklēšanas lapa
Dialoga ikona aizved uz
ārējiem informācijas
avotiem piemēram,
pamācībām.

Zvana ikona parāda
brīdinājumus (piemēram, kad ir
izdota jauna versija).

Lietotāja ikona parāda lietotāja nosaukumu un
tiesību subjektu, un, kad uz tās noklikšķina, atveras
logs pārvirzīšanai uz ECHA Cloud (ECHA mākoņa)
infopaneli, kontu pārvaldību un izrakstīšanās
funkciju.

Eksportējiet uz Excel datni
meklēšanā iekļauto iesniegto
paziņojumu sarakstu

Iesniegto paziņojumu saraksts ir tukšs,
līdz tiek iesniegts paziņojums.
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ECHA Submission Portal (ECHA iesniegšanas portāla)
meklēšanas lapa
Šeit būs uzskaitīti visi tiesību subjekta iesniegtie paziņojumi.

Dokumentācijas
nosaukums un
izstrādājuma
nosaukums.

Simbols
sākotnējai
iesniegšanai

Primārā izstrādājuma
identifikatora tips un vērtība.

SCIP numurs*

Simbols iesniegšanas
atjaunināšanai

Noklikšķiniet uz
“submission number”
(“reģistrācijas
pieteikuma numurs”),
lai apskatītu iesniegšanas
ziņojumu.

Iesniegšanas datums

Katrā iesniegšanas sarakstā ir norādīts iesniegšanas statuss:
“
“
“

” norāda uz veiksmīgu iesniegšanu;
” norāda uz neizdevušos iesniegšanu;
” norāda uz veiksmīgu iesniegšanu, bet satur brīdinājumus.

Dažos gadījumos sistēma var būt iesniegtā pieteikuma apstrādes
procesā, un statuss vēl netiek parādīts, — uz to norāda apaļš gaidīšanas
simbols.

*SCIP numuru piešķir sistēma izstrādājuma sākotnējam SCIP paziņojumam. Tas tiek kopīgots
visos par vienu un to pašu izstrādājumu iesniegtajos saistītajos paziņojumos (vienāds tiesību
subjekts, vienāds primārā izstrādājuma identifikatora tips un vērtība).
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Meklēšanas kritēriji
Jūs varat meklēt pēc
dokumentācijas veida

1

2

3
Jūs varat meklēt pēc iesniegšanas
datuma, iesniegšanas statusa un/vai
paziņojumu veidiem.

Norādot SCIP
numuru, sistēma
parādīs jūsu
iesniegtos
paziņojumus ar
šo SCIP numuru
vai SSN
paziņojumu, kas
iesniegts ar šo
SCIP numuru.
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ECHA submission portal (ECHA iesniegšanas
portāls)
Augšupielāde un iesniegšana
No šīs lapas Jūs varat augšupielādēt un iesniegt SCIP paziņojumu.

2

Kad būs atlasīta pareizā datne
augšupielādei, tā parādīsies
šeit. Ja tā nav pareizā datne,
vienkārši noklikšķiniet uz
“Remove” (“Atmest”) un
augšupielādējiet vēlreiz.

1

Lai iesniegtu SCIP
dokumentāciju, jums tā
vispirms jāaugšupielādē šeit,
atlasot attiecīgo datni,
izmantojot funkciju “Browse”
(Pārlūkot) vai to pārvilkšanas
un nomešanas funkciju.

3
Kad viss ir gatavs,
noklikšķiniet uz “Submit”
(“Iesniegt”), lai iesniegtu
dokumentāciju.

4

Pēc iesniegšanas tiek
piešķirts reģistrācijas
pieteikuma numurs.
Noklikšķinot uz
reģistrācijas pieteikuma
numura, jūs varat piekļūt
iesniegšanas ziņojumam.
69

Validation succeeded (Validācija izdevusies) — iesniegtais pieteikums ir izturējis validācijas pārbaudes, un dokumentācija ir
pārsūtīta uz SCIP datubāzi.

Iesniegšanas ziņojums (I)

Submission number
(reģistrācijas pieteikuma
numuru) sistēma piešķir
automātiski katram iesniegtajam
paziņojumam.

Validation succeeded ! (Validācija izdevusies !) - Iesniegtais pieteikums ir izturējis validācijas pārbaudes ar brīdinājumiem.
Iesniedzējam būs pieejams validācijas ziņojums, kurā uzskaitītas visas iespējamās nepilnības.
Validation failed X (Validācija neizdevās X) — dokumentācija nav izturējusi validācijas pārbaudes un nav pārsūtīta uz SCIP
datubāzi. Iesniedzējam ir pieejams validācijas ziņojums, kurā uzskaitītas nepilnības, un ir jāiesniedz jauns paziņojums.

User name
LE name
LE UUID

SCIP numuru piešķir sistēma
izstrādājuma sākotnējam SCIP
paziņojumam. Tas tiek kopīgots
visos par vienu un to pašu
izstrādājumu iesniegtajos saistītajos
paziņojumos (vienāds tiesību
subjekts, vienāds primārā
izstrādājuma identifikatora tips un
vērtība).

Informācija par lietotāju un tiesību
subjektu (LE) (vārds/nosaukums un
UUID), kas iesniedz SCIP paziņojumu

Notikumi
ar
laika
iesniegšanas procesā.

zīmogu

Satur visus iesniegtos paziņojumus, kas
saistīti ar SCIP numuru
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User name
LE name
LE UUID

Iesniegšanas ziņojums (II):
Iesniegšanas informācija

SCIP numuru piešķir sistēma izstrādājuma sākotnējam SCIP paziņojumam. Tas tiek kopīgots
visos par vienu un to pašu izstrādājumu iesniegtajos saistītajos paziņojumos (vienāds tiesību
subjekts, vienāds primārā izstrādājuma identifikatora tips un vērtība).

Iesniegtā SCIP paziņojuma izstrādājuma nosaukums.
Iesniegtā SCIP paziņojuma primārā izstrādājuma identifikatora tips un vērtība.
Iesniegtā SCIP paziņojuma dokumentācijas nosaukums.
Iesniegtā SCIP paziņojuma dokumentācijas universālais unikālais identifikators (UUID).
Iesniegtās dokumentācijas datnes
nosaukums.

Paziņojuma veids: sākotnējais vai atjaunināts.
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Vienkāršotais SCIP paziņojums (SSN)
SSN ir rīks, ko ECHA izstrādāja, lai atvieglotu SCIP paziņojuma iesniegšanas pienākuma izpildi, nesagatavojot IUCLID dokumentāciju. Piemēram,
ja paziņojumu iesniedz izplatītāji (kas nav importētāji) vienā un tajā pašā piegādes ķēdē vai uzņēmumi, kas pieder pie vienas un tās pašas
uzņēmumu grupas (J&A 1777).
Tas ir piemērojams tikai tad, ja saņemtais izstrādājums / kompleksais objekts ir tas pats, kas ir piegādāts.
Izstrādājuma saņēmējs var atsaukties uz informāciju, kas jau iesniegta ECHA (piemēram, ko iesniedzis augšupējais piegādātājs), ar ECHA
Submission Portal (ECHA iesniegšanas portāla) starpniecību iesniedzot norādīto SCIP numuru.
Iesniedzot SSN, izstrādājuma saņēmējs sasaista SCIP paziņojuma saturu ar paziņojumu, uz kuru tas atsaucas, un tā atjauninājumiem
(piemēram, augšupējā piegādātāja SCIP paziņojumu).

Piezīme. Plašāku informāciju par atsauču sniegšanu skatīt dokumentā “Rīki atsauču sniegšanai uz SCIP datiem, kas jau iesniegti ECHA”.
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Kā darbojas vienkāršotais SCIP paziņojums?
Nepieciešamie secīgie soļi ir uzskaitīti un izskaidroti ar hipotētiska piemēra palīdzību (velosipēds).

Velosipēds A

1
Velosipēds A
LE 1
Ražotājs —
importētājs

SCIP
paziņojums 1

Velosipēds A
SCIP numur 1

2
4

LE2+SCIP numur 1
Velosipēds A SSN

Velosipēds A
JAUNS SCIP
numur 2

3

Velosipēds A
SCIP numur 1+
REACH 33. panta
1. punktā prasītā
informācija

Velosipēds A

4

5

Velosipēds A
JAUNS SCIP
numur 3

LE3+SCIP
numur 1
Velosipēda A
SSN

5

LE 2
Izplatītājs
Velosipēds A
Velosipēds A
LE 3
Izplatītājs

SCIP numur 3
+
REACH 33. panta
1. punktā prasītā
informācija
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1. un 2. solis

Dalībnieks izstrādājuma vai kompleksā objekta piegādes
ķēdē (piemēram, ražotājs, importētājs vai komplektētājs)
iesniedz SCIP paziņojuma dokumentāciju ECHA

1
Velosipēds
LE 1
A
Ražotājs —
importētājs

Velosipēds A
SCIP
paziņojums 1

Velosipēds A
SCIP numur 1

2

Veiksmīgas iesniegšanas
rezultātā iesniedzējs saņem
no ECHA SCIP numuru
izstrādājumam kā tādam vai
kompleksajam objektam.

User name
LE name
LE UUID

Iesniegšanas
ziņojums
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3. solis: SCIP numura kopīgošana
Izstrādājuma kā tāda vai kompleksā objekta piegādātājs (piemēram, ražotājs, importētājs vai komplektētājs) iesniedz SCIP paziņojuma ziņojumā saņemto SCIP
numuru klientiem atsevišķi vai kopā ar informāciju, kas paziņota lejupēji piegādes ķēdē saskaņā ar REACH 33. panta 1. punktu.

Ja izstrādājumu kā tādu vai komplekso objektu piegādātājs ir iesniedzis vairākus SCIP paziņojumus par saviem izstrādājumiem vai kompleksajiem objektiem, šis dalībnieks
var eksportēt attiecīgo iesniegšanas informāciju par vienu vai vairākiem SCIP paziņojumiem Excel datnē, ko var kopīgot ar nākamo(-ajiem) dalībnieku(-iem) (klientu(-iem)).

Velosipēds A
LE 1
Ražotājs —
importētājs

Funkcija “Export to Excel” (“Eksportēt
uz Excel”) ļauj eksportēt vairāku
paziņojumu SCIP numurus, kā arī
citu iesniegšanas informāciju.

3
Velosipēds A
SCIP numur 1
+
REACH 33. panta
1. punktā prasītā
informācija

LE 2
Izplatītājs

SCIP numurs

LE 3
Izplatītājs

Dokumentācijas
un izstrādājuma
nosaukums

Primārā izstrādājuma
identifikatora tips un vērtība
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4. solis: vienkāršotais SCIP paziņojums
Tiesību subjekts var iesniegt vienkāršotu SCIP paziņojumu (SSN) par atsevišķu SCIP numuru vai iesniegt vairāk nekā vienu SSN vienā
solī (paziņošana vairumā), iesniedzot Excel datni, kurā ir paziņojamo SCIP numuru saraksts.

4
LE2+SCIP
numur 1
Velosipē
ds A SSN

Velosipēd
sA
JAUNS
SCIP
numur 3

Velosipēds
A
LE 3
Izplatītājs
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Vienkāršotais SCIP paziņojums:
individuāls SCIP numurs

SSN iesniedzēja tiesību
subjekta nosaukums un
UUID
Norādiet paziņojamā izstrādājuma vai
kompleksā objekta SCIP numuru un
noklikšķiniet uz “Submit” (“Iesniegt”).

Pēc iesniegšanas tiek
piešķirts reģistrācijas
pieteikuma numurs.
Noklikšķinot uz
reģistrācijas pieteikuma
numura, jūs varat piekļūt
iesniegšanas ziņojumam.

SCIP numurs, kas
izmantots SSN
iesniegšanai
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Vienkāršotais SCIP paziņojums vairumā
Augšupielādējiet Excel datni, tās pirmajā ailē
iekļaujot paziņojamo izstrādājumu un komplekso
objektu SCIP numuru sarakstu. Augšupielādējiet
datni, to atlasot, izmantojot funkciju “Browse”
(“Pārlūkot”) vai vilkšanas un nomešanas funkciju.

Sistēma parādīs ierakstus, kas
augšupielādēti no Excel datnes. Ja
sarakstā ir pareizas vērtības, noklikšķiniet
uz “Submit” (“Iesniegt”).

SSN iesniedzēja tiesību
subjekta nosaukums un
UUID

Pēc iesniegšanas tiek
piešķirts reģistrācijas
pieteikuma numurs.
Noklikšķinot uz reģistrācijas
pieteikuma numura, jūs
varat piekļūt iesniegšanas
ziņojumam.

Sistēma parādīs
ierakstus, kas
izmantoti SSN
iesniegšanai
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5. solis: iesniegšanas ziņojums, jauns SCIP numurs
Ja iesniegšanas statuss ir
“succeeded” (“veiksmīgi”),
SCIP paziņojuma
iesniegšanas process ir
pabeigts.

Informācija par lietotāju un
tiesību
subjektu
(LE)
(vārds/nosaukums
un
UUID), kas iesniedz SCIP
paziņojumu

User name
LE name
LE UUID

LE2+SCIP
numur 1
Velosipēds
A SSN

5
Velosipēds
A
JAUNS SCIP
numur 3

JAUNS SCIP numurs, kas
kopīgojams ar nākamo
dalībnieku piegādes ķēdē.

SCIP numurs, kas izmantots
SSN iesniegšanai, no augšupējā
piegādātāja.
Nosaukums, primārā
izstrādājuma tips un vērtība
no SCIP paziņojuma, uz kuru tiek
sniegta atsauce (no SCIP
datubāzes)

Velosipēds A
LE 3
Izplatītājs
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Vienkāršotais SCIP paziņojums
par vienu vai vairākiem tiesību subjektiem
Ārējā lietotāja funkcija ļauj trešai personai iesniegt datus atbildīgās personas vārdā.
Ārējais lietotājs var iesniegt vienā procesā vairākus vienkāršotos SCIP paziņojumus (SSN) par vienu vai
vairākiem tiesību subjektiem.
Šo iespēju var izmantot, piemēram, ja uzņēmumi, kas pieder pie vienas un tās pašas uzņēmumu grupas,
laiž tirgū vienu un to pašu izstrādājumu, izmantojot SSN (sk. J&A 1777).

Kā to izmantot?
1. Iestatiet ārējā lietotāja tiesības attiecībā uz ieinteresētajiem
tiesību subjektiem
2. Apkopojiet SCIP numurus, kas vajadzīgi SSN iesniegšanai
3. Piekļūstiet ECHA submission portal (ECHA iesniegšanas portālam)
4. Atlasiet iespēju “Submit a simplified SCIP Notification” (“Iesniegt
vienkāršotu SCIP paziņojumu”)

Papildu informācija saistībā ar ārējā lietotāja funkciju ir pieejama J&A 1665, J&A 960 un ECHA kontu rokasgrāmatā.
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SSN individuālais SCIP numurs (I)
1

Iestatiet ārējā
lietotāja
tiesības
attiecībā uz
ieinteresētajiem
tiesību
subjektiem

2

SSN individuālais SCIP numurs: Norādiet
paziņojamā izstrādājuma vai kompleksā objekta
SCIP numuru un noklikšķiniet uz “Turpināt”
(“Iesniegt”)
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SSN individuālais SCIP numurs (II)

3
LE name A
LE name B

Atlasiet vienu vai vairākus
tiesību subjektus no sava
saraksta un noklikšķiniet
uz “Submit” (“Iesniegt”)

LE name A
LE name B
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SSN individuālais SCIP numurs (III)

SCIP numurs, kas
izmantots SSN
iesniegšanai

LE name
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Vienkāršotais SCIP paziņojums vairumā (I)
1

Iestatiet ārējā
lietotāja
tiesības
attiecībā uz
ieinteresētajiem
tiesību
subjektiem

2
Augšupielādējiet
Excel datni, tās
pirmajā ailē iekļaujot
paziņojamo
izstrādājumu un
komplekso objektu
SCIP numuru
sarakstu.

Pārskatiet 3. soli “SCIP numura kopīgošana” (74. slaids), lai redzētu, kā paziņotājs var ar Excel datnēm kopīgot tā paziņoto izstrādājumu kā tādu vai
komplekso objektu SCIP numurus.
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Vienkāršotais SCIP paziņojums vairumā (II)

3
Sistēma parādīs ierakstus, kas
augšupielādēti no Excel datnes.
Pārbaudiet, vai sarakstā ir
parādītas pareizās vērtības.

Atlasiet vienu vai
vairākus tiesību
subjektus no sava
saraksta un
noklikšķiniet uz
“Submit” (“Iesniegt”)
LE name A

LE name B
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4

Vienkāršotais SCIP paziņojums vairumā (III)

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

Noklikšķinot uz viena
reģistrācijas pieteikuma
numura, jūs varat piekļūt
katram iesniegšanas
ziņojumam.

SCIP numuri, kas
izmantoti SSN
iesniegšanai.
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Iesniegšanas ziņojums

User name
LE name A
LE name UUID

Jaunā SSN JAUNS SCIP
numurs

SCIP numurs, kas
izmantots SSN iesniegšanai,
no augšupējā piegādātāja.
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Informācijas atjaunināšana SCIP datubāzē
Ja SCIP informācija par izstrādājumu ir jāatjaunina, jūs varat rediģēt izstrādājuma datu kopā
iekļauto informāciju un izveidot jaunu dokumentāciju. Primārajam izstrādājuma identifikatoram
dokumentācijā jāpaliek tieši tādam pašam.
Šī jaunā dokumentācija ar tādu pašu primāro izstrādājuma identifikatoru, ko iesniedz tas pats
tiesību subjekts, tiks saņemta kā attiecīgā izstrādājuma vai kompleksā objekta SCIP paziņojuma
atjauninājums.

SCIP paziņojuma atjaunināšanas procesa
pārskats
2

1
Datu kopas
atjaunināšana

4

3
Validēšanas
process

Jauna
dokumentācija
(atjaunināta
izstrādājuma
informācija)

Jaunās
dokumentācijas
iesniegšana

Jauns reģistrācijas
pieteikuma numurs
Tāds pats SCIP
numurs

Dokumentācija

Svarīgi!
Jaunajā dokumentācijā jāsaglabā tieši tāds pats primārais izstrādājuma identifikators, lai izveidotu SCIP paziņojuma
atjauninājumu.
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Atruna
Šā dokumenta mērķis ir palīdzēt lietotājiem izpildīt pienākumus, kas tiem
noteikti Atkritumu pamatdirektīvas (APD) 9. panta 1. punkta i) apakšpunktā.
Taču atgādinām lietotājiem, ka APD teksts ir vienīgā autentiskā juridiskā
atsauce un ka šajā dokumentā sniegtā informācija nav juridiski ieteikumi.
Tikai lietotājs ir atbildīgs par informācijas izmantošanu. Eiropas Ķimikāliju
aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā sniegtās
informācijas iespējamo izmantošanu.
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