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Data

1.0

Prima versiune

17 februarie 2020

1.1

Eroare tipografică

20 februarie 2020

2.0

Noi caracteristici în IUCLID (căutare avansată, selectarea
unor noi categorii de articole și amestecuri, crearea de
componente ale obiectului complex prin includerea de
referințe) pentru pregătirea dosarului.
Noi caracteristici în raportul de transmitere.

13 iulie 2020

2.1

Noi funcționalități pentru a permite să se facă trimitere
la datele SCIP transmise deja către ECHA.

24 august 2020

3.0

Noi caracteristici în IUCLID (căutare avansată în
substanțele de referință, referințe de intrare, export și
ștergere în bloc).
Se deschide baza de date SCIP pentru transmiterea
notificărilor pentru respectarea obligațiilor legale.
Modificări în raportul de transmitere.

28 octombrie 2020

4.0

Caracteristici noi în IUCLID (căutare avansată, importare
avansată, trecere la transmitere după crearea unui
dosar)
Caracteristică nouă pentru transmiterea unei notificări
SCIP simplificate (pentru una sau mai multe entități
juridice)
Modificări la raportul de transmitere pentru armonizarea
tuturor rapoartelor (fără includerea de informații despre
elementul de îngrijorare)

28 mai 2021

5.0

Nou rol al utilizatorului
Element nou în IUCLID (pentru a importa identificatori în
grup)

31 mai 2022
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Crearea dosarului
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„Referencing” (Includerea de referințe) într-o notificare SCIP

Transmiterea unei notificări SCIP simplificate (pentru una sau mai multe
entități juridice)

Actualizarea informațiilor în baza de date SCIP
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Introducere

SCIP este o bază de date pentru informații despre substanțele care prezintă
motive de îngrijorare, din articole ca atare sau din obiecte complexe (produse),
stabilită în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile (DCD).
Baza de date SCIP asigură că informațiile despre prezența SVHC sunt
disponibile pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor și materialelor,
inclusiv în stadiul de deșeuri.
https://echa.europa.eu/scip
5

Baza de date SCIP: Fluxul de informații
ECHA Cloud
Services
(Servicii
cloud ale
ECHA)

Responsabili
Înregistrare și
autentificare

Pregătirea
datelor
(Offline)

Pregătirea
datelor în bloc
(Offline)

Operatori din
sectorul
deșeurilor

Pregătirea
datelor online
Transmiterea
datelor online

Transmiterea
manuală a
datelor

Transmiterea
datelor System-toSystem (de la
sistem la sistem)

ECHA Submission
portal
(Portalul de
notificare al ECHA)

Furnizarea de
date în
exterior

BD SCIP

Agregarea și
stocarea datelor

Consumatori
și alte părți
interesate
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Privire de ansamblu asupra procedurii de
notificare SCIP
1

2

Pregătirea
dosarului

Desktop

Server

Transmiterea
dosarului

3

Raport de
transmitere

Cloud

System-to-System (De la sistem la sistem)
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Baza de date SCIP: Instrumente
Înregistrare
și
autentificare

Pentru a avea acces la instrumentele informatice ale ECHA, adică ECHA Cloud Services
(Serviciile cloud ale ECHA) și ECHA Submission Portal (Portalul de notificare al ECHA),
trebuie creat mai întâi un cont ECHA.

Pregătirea dosarului
Notificările SCIP se transmit către ECHA prin utilizarea dosarelor IUCLID (fișiere i6z).
IUCLID este Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice
menținută la zi de ECHA și OCDE și include o interfața cu utilizatorul pentru pregătirea
și crearea notificărilor SCIP.
Transmiterea dosarului
ECHA Submission Portal (Portalul de notificare al ECHA) (serviciul cloud al ECHA) este
un instrument online pentru transmiterea dosarelor de notificare SCIP în conformitate
cu formatul IUCLID armonizat.
Pregătirea și transmiterea dosarului
System-to-System
Service (Serviciul de
la sistem la sistem)

Întreprinderile pot crea dosare de notificare SCIP, în formatul armonizat, în propriile
sisteme și își pot transmite notificările către ECHA Submission Portal (Portalul de
notificare al ECHA) printr-un transfer S2S automat.
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Obținerea accesului
Acest capitol descrie procedura de acces la ECHA Cloud Services
(Serviciile cloud ale ECHA), cum se creează un cont ECHA și cum se
asociază informațiile privind entitatea juridică pentru a utiliza
instrumentele pentru pregătirea și transmiterea notificărilor SCIP.

Accesarea ECHA Cloud Services
(Serviciilor cloud ale ECHA)

Puteți accesa ECHA Cloud Services
(Serviciile cloud ale ECHA) de pe
pagina web SCIP:
https://echa.europa.eu/scip

Puteți accesa ECHA Cloud Services
(Serviciile cloud ale ECHA) de pe
pagina web generală a ECHA:
https://echa.europa.eu
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Pagina de întâmpinare

Dacă aveți un cont
ECHA, faceți clic pe
„Login”.

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

Dacă nu aveți un cont ECHA, faceți
clic pe „register”. Informații
suplimentare privind crearea unui
cont ECHA sunt disponibile în ECHA
account manual.
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Definirea rolurilor utilizatorului
Rolurile utilizatorului definesc nivelul de acces al utilizatorului în aplicațiile informatice ECHA. În
contextul SCIP, rolurile utilizatorului necesare sunt următoarele:
• Administrator entitate juridică (EJ) → poate vedea și edita contul EJ și poate adăuga, șterge sau
edita datele și informațiile de contact ale utilizatorului.
• Administrator portal de notificare → poate transmite notificări SCIP prin ECHA Submission
Portal (Portalul de notificare al ECHA).
• Acces complet la IUCLID → poate pregăti notificări SCIP online în IUCLID Cloud.
• Rolurile „Reader” (Cititor) și „Read” (Citire) → aceste roluri au drepturi de acces „read only”
(doar pentru citire).
• Restricționatadministrator portal de notificare : un „LE manager” (administrator EJ) poate
restricționa vizibilitatea informațiilor pentru utilizatorii portalului ECHA de notificare. Utilizatorii cărora
li s-a atribuit acest rol pot vedea doar detaliile privind documentele pe care le-au depus pe portal. Vă
atragem atenția că, dacă acest rol este atribuit în combinație cu alte roluri, atunci prevalează rolul cu
dreptul mai puternic, de exemplu, dacă un utilizator are „Restricționat administrator portal de
notificare” și „Administrator portal de notificare”, atunci vizibilitatea restricționată nu se aplică. În
plus, un utilizator cu rol „Restricționat -” care are acces deplin la IUCLID Cloud (adică „acces
integral/deplin la IUCLID”) va avea acces la toate informațiile disponibile în IUCLID Cloud pentru
entitatea juridică respectivă.
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Autentificarea cu un cont existent
1

2

Introduceți „username”
(nume de utilizator) și
„password” (parolă)

Faceți clic pe „Login with
«ECHA account»”

Informații suplimentare privind conturile ECHA sunt disponibile pe pagina ECHA accounts and EU login.
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Accesarea aplicațiilor ECHA pentru prima dată

Utilizatorii aflați la prima utilizare vor trebui
să accepte „Terms & Conditions” (Termenii și
condițiile) ai fiecărei aplicații înainte de a
putea continua.
Pentru a citi „Terms & Conditions” (Termenii
și condițiile) integral, faceți clic pe linkul
respectiv.
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Pregătirea dosarului pentru notificările SCIP
Acest capitol descrie diferitele moduri de pregătire a unei notificări
SCIP și explică cum începe pregătirea unui dosar pentru o notificare
SCIP în IUCLID .

Moduri de pregătire a unei notificări SCIP
Există trei moduri de pregătire a notificărilor SCIP:
1. Pregătirea notificării online în IUCLID Cloud
ECHA Cloud services (Serviciile cloud ale ECHA) oferă accesul online la o
instanță IUCLID Cloud pentru pregătirea notificărilor SCIP.

2. Pregătirea notificării în IUCLID 6 (Server & Desktop)

Desktop

Server

Cloud

Notificarea SCIP poate fi pregătită și „offline” pe infrastructura informatică
proprie a întreprinderii. Puteți descărca IUCLID și puteți accesa mai multe
informații pe site-ul web IUCLID 6.

3. Pregătirea notificării pentru utilizarea transmiterii System-toSystem (De la sistem la sistem)
Întreprinderile pot crea dosare de notificare SCIP în conformitate cu
formatul armonizat și le pot transmite către ECHA Submission Portal
(Portalul de notificare al ECHA) utilizând S2S.

System-to-System
Service (Serviciul
de la sistem la
sistem)
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Accesul la IUCLID Cloud
Crearea dosarului online
După ce v-ați autentificat cu succes în sistem, se deschide
pagina tabloului de bord al ECHA Cloud Services (Serviciilor
cloud ale ECHA).
Serviciul IUCLID Cloud permite pregătirea online a unui dosar
de notificare SCIP, în timp ce serviciul IUCLID Cloud Trial se
utilizează doar în scopuri de instruire pentru familiarizarea cu
instrumentul.
Rețineți că doar administratorii EJ au drepturi de abonare la un
serviciu, pentru ceilalți utilizatori această funcționalitate nu va fi
vizibilă.
Pentru a accesa serviciul, trebuie mai întâi să Subscribe
(Abonați).
Din ECHA Cloud service (serviciul de cloud al ECHA) puteți
accesa și ECHA Submission portal (portalul de notificare al
ECHA), instrumentul creat pentru transmiterea notificărilor SCIP
(mai multe informații sunt disponibile în capitolul „Transmiterea
unei notificări SCIP”)
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Descărcarea IUCLID 6 – crearea dosarului

„offline”

Puteți descărca IUCLID pe infrastructura
informatică locală proprie a întreprinderii de pe
pagina web IUCLID: https://iuclid6.echa.europa.eu
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Tabloul de bord IUCLID pentru pregătirea dosarului
Pictograma utilizator
afișează numele
utilizatorului și
denumirea
întreprinderii entității
juridice.

După deschiderea IUCLID se afișează pagina tabloului de bord IUCLID.

Există întotdeauna un
link către meniul
principal prin
intermediul pictogramei
cu trei linii din partea
stângă a antetului.
Această zonă se utilizează
pentru introducerea datelor și
navigarea printre diferitele
entități IUCLID: „Substances”
(Substanțe) și „Mixtures”
(Amestecuri) sunt asociate
unui alt context juridic (de
exemplu, REACH și PCN).
Faceți clic pe „Articles” pentru
a accesa seturile de date și
dosarele asociate notificărilor
SCIP.

Zona de importare permite
încărcarea fișierelor IUCLID
prin funcționalitatea răsfoire
sau prin glisare și fixare.

Importarea avansată permite
excluderea entităților și a
documentelor individuale dintr-o
importare. Mai multe informații
privind Funcționalități ale IUCLID în
interfața web.
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Bara utilizator din partea superioară a tabloului
de bord
[Doar ECHA Cloud Services

(Serviciile cloud ale ECHA)]

Pictograma de dialog duce la surse de informații
externe privind utilizarea ECHA Cloud services
(Serviciilor cloud ale ECHA), cum ar fi ghiduri de
inițiere.

Pictograma cotă
afișează cota de
stocare disponibilă
pentru utilizator.

Pictograma clopoțel vă
avertizează (de exemplu, când
se lansează versiuni noi).

Pictograma utilizator afișează numele
utilizatorului și denumirea întreprinderii
entității juridice și, când se face clic pe
aceasta, deschide o fereastră nouă
pentru redirecționarea către tabloul de
bord al ECHA Cloud, pagina portalului de
notificare, administrarea conturilor și
funcționalitatea de deconectare.
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Privire de ansamblu asupra pregătirii
dosarului (IUCLID)
2

1
Set de date
(Pregătirea datelor)

3
Procedura de
validare

Dosar
(Crearea dosarului)

Setări prealabile
IMPORTAREA
setului de date
al substanțelor de
referință din lista
substanțelor candidate

Un dosar este o entitate needitabilă a cărei integritate trebuie menținută. El include un UUID (Universal unique
identifier) al documentului care este identificatorul universal unic al acestuia
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IMPORTAREA substanței de referință aflată pe
lista substanțelor candidate
Informațiile privind substanțele aflate pe lista substanțelor candidate se furnizează în notificările SCIP utilizând o entitate substanță de
referință IUCLID. O substanță de referință poate fi creată în IUCLID, dar vă recomandăm ca, în calitate de persoană care transmite o
notificare SCIP, să utilizați pachetul cu substanțe de referință aflate pe lista substanțelor candidate pus la dispoziție de ECHA pentru
notificările SCIP și să îl importați în propriile instanțe IUCLID.

1
Descărcați pachetul cu substanțe
aflate pe lista substanțelor
candidate disponibil în secțiunea Tools
(Instrumente) de pe pagina web SCIP.
https://echa.europa.eu/candidate-listpackage

2
IMPORTAȚI fișiere aici selectând
fișierul relevant folosind
funcționalitatea „Browse”
(Răsfoire) sau funcționalitatea
glisare și fixare.
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Substanță de referință aflată pe lista
substanțelor candidate
Substanțele de referință incluse în instanța dvs. IUCLID pot fi revizuite parcurgând etapele următoare:

1

Faceți clic pe
pictograma cu
trei linii din
partea stângă a
antetului pentru
a deschide
meniul principal

2
faceți clic pe „Reference
substance”.

3

Aceasta este pagina de destinație a
substanței de referință
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Pagina de destinație a substanței de referință
Pagina substanței de referință care conține lista tuturor substanțelor de referință care au fost create sau importate.

Aici, puteți crea o nouă substanță
de referință. Totuși, în contextul
SCIP vă recomandăm să utilizați
pachetul cu substanțe de referință
aflate pe lista substanțelor
candidate pus la dispoziție de
ECHA.

Aici puteți căuta în funcție de oricare
dintre câmpurile care sunt afișate în listă:
numărul CAS și CE, denumirea IUPAC,
denumirea substanței de referință.

Denumirea substanței de referință
așa cum apare în rubrica din lista
substanțelor candidate.

Aceasta este denumirea
IUPAC a substanței.

Numărul CAS al substanței,
dacă este disponibil.
Numărul CE sau numărul de
inventar al substanței, dacă
este disponibil.

Data ultimei modificări a
substanței de referință.
Identificatorul universal
unic (UUID) al substanței
de referință
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Referința de intrare a documentului
În cazul în care trebuie să știți ce „article-as-such” (articol ca atare) include o anumită
substanță, puteți utiliza funcția referință de intrare

1

Selectați
substanța de
referință

2

3

faceți clic pe
pictograma „i”.

Va fi afișată o fereastră glisantă
cu toate articolele ca atare care
conțin această substanță de
referință.
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Accesați pagina de destinație a articolului

Faceți clic pe „Articles”
pentru a accesa seturile
de date și dosarele
asociate notificărilor
SCIP.
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Pagina de destinație a articolului
(seturi de date)
Aceasta este pagina Articles (Articole) care conține o listă a tuturor seturilor de date privind articolele (dosare în curs de pregătire) care au fost create.
Făcând clic pe „+ New
article” puteți crea un nou
(set de date pentru) articol.

Există
întotdeauna
un link către
meniul
principal prin
intermediul
pictogramei
cu trei linii
din partea
stângă a
antetului.

Aici puteți introduce un termen
de căutare în oricare dintre
câmpurile care sunt afișate în
această vizualizare

Când este evidențiat,
indică faptul că se afișează
lista seturilor de date
privind articolele.

Includeți criterii de căutare suplimentare
Funcționalitatea de exportare și ștergere în
bloc
Aceasta este denumirea articolului sau a obiectului complex
pe care ați dat-o la crearea unui nou set de date privind
articolul.

Făcând clic pe „Dossiers”,
comutați la lista dosarelor de
articole create.

Data ultimei modificări a
setului de date privind
articolul

Identificator universal
unic (UUID) al
setului de date

Acesta este Type (Tipul) „Primary Article Identifier”
(Identificatorului principal al articolului) pe care l-ați selectat la
crearea unui nou set de date privind articolul.

Făcând clic pe
pictograma semnul
întrebării, puteți
descărca manualul
IUCLID.

Aceasta este value (valoarea) „Primary article Identifier”
(Identificatorului principal al articolului) introdusă la crearea
unui nou set de date privind articolul.

Faceți clic
pe această
pictogramă
pentru a
deschide
setul de
date într-o
fereastră
nouă

Pictograma IUCLID pentru identificarea tipului
de entitate al setului de date. În acest caz,
27 setul
de date „Article” (Articol).

SET DE DATE: Căutare avansată (I)
Simple search
(Căutare simplă):
puteți introduce un
termen de căutare
pentru oricare dintre
câmpurile afișate în
lista seturilor de date
privind articolele:
denumire, tip sau
valoare a
identificatorului
principal al articolului.

Puteți căuta
după
denumire
Prin bifarea acestei casete,
în lista de rezultate vor fi
afișate articolele al căror
tip de transmitere este
selectat pentru validarea
sau crearea unui dosar

Introduceți value
(valoarea) Primary
article identifier
(Identificatorului
principal al articolului)

Prin selectarea unui tip de
articol, în lista de rezultate
vor fi afișate articolele ca
atare sau obiectele
complexe

Advanced search (Căutare
avansată): Includeți criterii de
căutare suplimentare

Puteți căuta după alte
denumiri și alți identificatori
ai articolului
Prin selectarea unei substanțe
aflată pe lista substanțelor
candidate, în lista de rezultate vor
fi afișate articles as such
(articolele ca atare) care conțin
substanța respectivă

Poate fi selectată o anumită dată
sau un interval de timp. În lista
de rezultate vor fi afișate seturile
de date privind articolele
modificate sau dosarele create la
data respectivă
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SET DE DATE: Căutare avansată (II)

Căutare cu operatori logici: „AND”
(ȘI)
Căutarea seturilor de date care
conțin X și Y.
Când utilizatorul folosește mai mult
de un filtru din diferite secțiuni,
sistemul va furniza seturi de date
care corespund tuturor criteriilor
selectate.

Căutare cu operatori logici:
„Or” (Sau)
Căutarea seturilor de date
care conțin X sau Y.
Când utilizatorul selectează
mai mult de o substanță în
secțiunea elementului de
îngrijorare, sistemul va
furniza toate seturile de
date care includ una sau
cealaltă substanță sau
ambele substanțe.
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Pagina de destinație a articolului (dosare)
Pagina articolelor care afișează lista dosarelor de articole create.
Faceți clic pe butonul
„Dossiers” pentru a
trece la lista dosarelor
de articole create.

Includeți
criterii de
căutare
suplimentare

Când este
evidențiat,
indică faptul
că se
afișează lista
dosarelor de
articole
create.

Aici puteți introduce un termen de
căutare în oricare dintre câmpurile
care sunt afișate în lista dosarelor de
articole.

Funcționalitatea de
exportare și
ștergere în bloc
Data creării
dosarului.

Numele pe care l-ați dat
dosarului când l-ați creat.

Identificatorul
universal unic
(UUID) al
dosarului

Denumirea și tipul și valoarea
identificatorului principal al
articolului furnizate în setul de date
privind articolul.

Pictogram
a IUCLID
pentru a-l
identifica
drept
dosar
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DOSAR: Căutare avansată (I)
Simple search (Căutare simplă):
puteți introduce un termen de
căutare pentru oricare dintre
câmpurile afișate în lista dosarelor
articolelor: nume dosar, denumire
articol și tip sau valoare a
identificatorului principal al
articolului.

Puteți căuta
după alte
denumiri și
alți
identificatori
ai articolului

Puteți căuta după Dossier name
(Nume dosar)

Puteți căuta după denumirea
articolului

Puteți căuta după type (tipul) și value
(valoarea) Primary article identifier
(Identificatorului principal al articolului)

Advanced search (Căutare
avansată): Includeți criterii de
căutare suplimentare
Puteți căuta după substanța
aflată pe lista substanțelor
candidate, introducând numărul
CAS sau CE și/sau denumirea
IUPAC, în lista de rezultate vor fi
afișate dosarele articles as such
(articolelor ca atare) care
conțin substanța respectivă

Se poate selecta o anumită dată
sau un interval de timp. În lista
de rezultate vor fi afișate dosarele
create la data respectivă

Introduceți
value
(valoarea)
Primary
article
identifier
(Identificato
rului
principal al
articolului)

31

DOSAR: Căutare avansată (II)

Căutare cu operatori logici: „AND”
(ȘI)
Căutarea dosarelor care conțin X și Y.
Când utilizatorul folosește mai mult
de un filtru din diferite secțiuni,
sistemul va furniza dosare care
corespund tuturor criteriilor selectate.
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Referința de intrare a documentului
În cazul în care trebuie să știți care sunt obiectele complexe directe care includ un anumit
articol sau obiect complex drept componentă, puteți folosi funcția referință de intrare.

1

Selectați
articolul

2

3

faceți clic pe
pictograma „i”.

Se va afișa o fereastră glisantă
cu toate obiectele complexe
care conțin acest articol.
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Crearea setului de date
Acest capitol descrie funcționalitățile pentru crearea unui set de date

Privire de ansamblu asupra pregătirii
dosarului (IUCLID)
2

1
Set de date
(Pregătirea datelor)

3
Procedura de
validare

Dosar
(Crearea dosarului)

Crearea unui SET
DE DATE privind un
articol
35

Pregătirea datelor: crearea unui set de date privind articolul
1
2

Furnizați name (denumirea)*
articolului sau obiectului complex.

Faceți clic pe „+ New article”
pentru a crea un nou (set de date
pentru) articol.

Denumirea și identificatorul principal
al articolului sunt esențiale pentru a
vă gestiona pregătirea datelor,
dosarele și notificările pe portalul de
notificare al ECHA.

3
Selectați Primary Article
Identifier Type (Tipul
identificatorului principal
al articolului)* pentru
articolul sau obiectul dvs.
complex.

4
Introduceți Primary Article
Identifier* value (valoarea
identificatorului principal al
articolului) pentru articolul
sau obiectul dvs. complex.

Notă: Pentru informații suplimentare despre definiția termenului „article” (articol) și a conceptului de „complex object” (obiect complex), consultați Ghidul cerințelor pentru substanțele
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din articole.

Pregătirea datelor: Identificatori (I)
Faceți clic pe „+ New item”
pentru a introduce alte
denumiri.

2
1

3
La „other names” (alte denumiri), trebuie să introduceți alte
denumiri ale articolelor sau obiectelor complexe care
urmează a fi furnizate consumatorilor, în cazul în care aceste
denumiri sunt esențiale pentru a le permite să caute
informații în baza de date SCIP (de exemplu, marcă și
model).

Selectați celălalt tip
de denumire.

Introduceți cealaltă
denumire a articolului
sau obiectului
complex.

Pentru a finaliza,
faceți clic pe butonul
„Close”.

Notă: Pentru informații suplimentare despre cerințe, consultați documentul „Cerințe pentru notificările SCIP”.

4
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Pregătirea datelor: identificatori (II)
5

Faceți clic pe „+ New item”
pentru a introduce alți
identificatori ai articolului
(numerici sau alfanumerici).

7

Selectați celălalt tip
de identificator al
articolului.

Faceți clic pe acest buton
pentru a șterge un element
introdus.

6
Faceți clic pe
rând pentru a
introduce alți
identificatori ai
articolului

Trebuie furnizați identificatori
suplimentari [Other article identifiers
(Alți identificatori ai articolului)]
pentru articolele sau obiectele
complexe care urmează să fie
furnizate consumatorilor, când astfel
de identificatori sunt disponibili
pentru aceștia, pentru a le permite să
caute informații în baza de date SCIP.

8

Introduceți celălalt
identificator al
articolului sau
obiectului complex.

9

Pentru a finaliza,
faceți clic pe butonul
„Close”.
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Pregătirea datelor: Identificatori
(III) Import în vrac

Faceți clic pe
„Descărcare
model de CSV”

1
Faceți clic pe
„Import file”

Completați modelul
Excel descărcat cu
datele
dumneavoastră
(utilizând coduri din
lista de selecție din
anexa la SCIP)

3

Verificați dacă lista
conține valorile
corecte

4

2

Notă: Când utilizați această caracteristică, vă rugăm să utilizați modelul de câmp specific
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Pregătirea datelor: Clasificare
1

Selectați „Article category” (Categoria de articol) din Nomenclatura combinată
(NC) sau din baza de date TARIC.
Aceasta identifică articolul sau obiectul complex pe baza funcției sau a utilizării
sale (dintr-o listă armonizată). Este esențială pentru identificarea fluxurilor de
deșeuri afectate.

2
În câmpul „Production in European Union” (Fabricare în
Uniunea Europeană) puteți răspunde dacă doriți la
întrebarea: este articolul fabricat sau asamblat în UE?

Notă: Pentru informații suplimentare despre categoria de articol, consultați documentul „Cerințe pentru notificările SCIP”.
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Categoria de articol
Selectați „Article category” (Categoria de
articol) făcând clic pe „Please search and
select.” sau introducând-o în câmpul „Select
by typing article text” (Selectare prin
introducerea textului privind articolul)
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Pregătirea datelor: caracteristici și imagini
1

Faceți clic pe „+ New item”
pentru a introduce o
imagine.

2

Introduceți caracteristicile
pentru a ajuta la
identificarea sau la a distinge
articolul sau obiectul
complex raportat.

3
Introduceți
valoarea și
selectați unitatea.
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Pregătirea datelor: instrucțiuni privind utilizarea
în condiții de siguranță

Furnizați suficiente informații pentru a permite utilizarea
articolului în condiții de siguranță. Puteți „bifa” caseta
dacă identificarea substanței de pe lista substanțelor
candidate este suficientă pentru a permite utilizarea
articolului în condiții de siguranță, sau trebuie să furnizați
instrucțiuni pentru utilizarea în condiții de siguranță, dacă
este necesar.
Trebuie cel puțin să bifați caseta*.

1
Faceți clic pe „+ New item”
pentru a furniza instrucțiuni
pentru utilizarea în siguranță.

2

4

Selectați un fișier
(document).

3
Faceți clic pe „+ New item”
pentru a încărca un fișier cu
instrucțiuni de demontare.

5
Selectați limba
documentului.
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Pregătirea datelor: articol și „Concern elements”
(Elemente de îngrijorare) (I)
La crearea unui set de date pentru un articol ca atare trebuie să raportați informațiile despre substanța aflată pe lista substanțelor candidate în
secțiunea „Concern elements” (Elemente de îngrijorare)
Prin definiție, un set de date pentru un articol ca atare nu afișează secțiunea „Complex object component(s)” (Componente ale obiectului
complex).

1

Faceți clic pe „+ New item” pentru a raporta un set de elemente de îngrijorare pentru fiecare
substanță aflată pe lista substanțelor candidate prezentă în articol, și anume intervalul de
concentrație al substanței din articol și materialul în care este prezentă substanța (materialul din
care este făcut articolul sau materialul încorporat în articol care rezultă din utilizarea unui
amestec care conține respectiva substanță aflată pe lista substanțelor candidate). Elementele de
îngrijorare se raportează doar pentru un articol (ca atare sau într-un obiect complex).

2
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Pregătirea datelor: articol și „Concern elements”
(Elemente de îngrijorare) (II)

3

Faceți clic pe „Please select” pentru a
raporta un interval de concentrație al
substanței din articol aflate pe lista
substanțelor candidate.
Trebuie selectat un
interval de concentrație
din lista disponibilă.
Intervalul de concentrație
trebuie raportat cu
precizie, când informațiile
sunt disponibile pentru
persoana care transmite
datele. Trebuie selectată
cel puțin o concentrație
care determină obligația.

4
Trebuie raportată fie o categorie de
material, fie o categorie de amestec.
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Pregătirea datelor: articol și „Concern elements”
(Elemente de îngrijorare) (III)

5

Selectați „Material category” (Categorie
de material) făcând clic pe „Please search
and select..” sau introducând-o în câmpul
de mai jos.
Este esențială pentru identificarea
fluxurilor de deșeuri bazate pe material
afectate.

6
Selectați o categorie de material
suplimentară pentru a descrie mai
bine materialul din care este realizat
articolul.
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Pregătirea datelor: articol și „Concern elements”
(Elemente de îngrijorare) (IV)
Selectați categoria de amestec din sistemul european de clasificare a produselor (EuPCS), care descrie amestecul care conține substanța aflată pe lista
substanțelor candidate încorporată într-o etapă de prelucrare ulterioară a articolului (de exemplu, acoperire, adeziv, aliaj de lipit).
Pagina web a EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/eu-product-categorisation-system

7

Selectați „Mixture category” (Categorie
de amestec) făcând clic pe „Please
search and select..” sau introducând-o
în câmpul de mai jos.
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Pregătirea datelor: articol și „Concern elements”
(Elemente de îngrijorare) (V)

Acest câmp este relevant dacă doriți să vă actualizați
notificarea pentru a declara că un articol deja notificat
care conținea o substanță aflată pe lista substanțelor
candidate nu mai conține substanța respectivă. Acest
lucru se poate întâmpla din diverse motive, de exemplu
din cauza înlocuirii substanței cu o alternativă mai
sigură.
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Pregătirea datelor: componente ale obiectului complex (I)
Dacă raportați un obiect complex, trebuie să stabiliți legătura cu componentele [fie un articol care conține o substanță aflată pe lista substanțelor
candidate, fie un obiect complex (care încorporează o componentă cu o substanță aflată pe lista substanțelor candidate)].

Entitate de nivel
superior
Bicicletă

Manșoane pentru ghidon

Roți

Componente
Anvelope

Notă: Pentru informații suplimentare despre definiția termenului „article” (articol) și a conceptului de „complex object” (obiect complex), consultați „Ghidul cerințelor
pentru substanțele din articole”
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Pregătirea datelor: componente ale obiectului
complex (II)
1

Faceți clic pe „+ New item” pentru a introduce o
componentă.

Selectați din listă un articol existent
sau creați un articol nou.

2

Faceți clic pe „+ Select”
pentru a introduce o
componentă.

3
Puteți căuta un
articol existent
utilizând căutarea
simplă sau
căutarea avansată.

4
Introduceți numărul de unități din componenta respectivă existente
în obiectul complex. Puteți include un număr introducându-l în
câmpul de valori din stânga. De asemenea, puteți include un interval
de unități. Selectați „>=” în lista verticală de selecție din stânga și
introduceți numărul cel mai mic în câmpul de valori din stânga. De
asemenea, selectați „<=” în câmpul listei verticale de selecție din
dreapta și introduceți numărul cel mai mare în câmpul de valori din
dreapta. Utilizați numere întregi.

După selectarea sau crearea unei componente a unui obiect complex, secțiunea „Concern elements” (Elemente de îngrijorare) nu va
mai apărea pentru obiectul complex. Prin definiție, un set de date pentru un obiect complex nu afișează secțiunea „Concern
elements” (Elemente de îngrijorare).
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Pregătirea datelor: componente ale obiectului complex (III)
1
Faceți clic pe „+ Create”
pentru a crea o componentă
a unui obiect complex.

După asocierea unei componente a obiectului
complex și după ce faceți clic pe „save”,
componenta asociată va apărea în vizualizarea
„arborescentă” din partea stângă.

2
Introduceți datele pentru
componenta obiectului
complex.

Faceți clic pe acest buton
pentru a șterge un element
introdus.

3

Notă: Pentru informații suplimentare despre definiția termenului „article” (articol) și a conceptului de „complex object” (obiect complex), consultați Ghidul cerințelor pentru substanțele
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din articole

„Referencing” (Includerea de referințe)
într-un dosar SCIP
Privire de ansamblu asupra

„Referencing” (Includerea de referințe)

ECHA a dezvoltat o funcție pentru a permite să se
facă trimitere la datele SCIP transmise deja către
ECHA. „Referencing” (Includerea de referințe) se
poate utiliza la pregătirea setului de date IUCLID
pentru crearea unui dosar SCIP pentru un obiect
complex și permite introducerea de informații
privind o componentă a obiectului complex prin
raportarea unui număr SCIP care face trimitere la
informații deja transmise către baza de date SCIP
(de exemplu, de către întreprinderea sau
furnizorul dvs.). De exemplu, numărul SCIP poate
fi pus la dispoziție de un furnizor din amonte ca
element al informațiilor care trebuie furnizate în
temeiul articolului 33 alineatul (1) din REACH.

Manșon pentru ghidon
Dosar de notificare SCIP:
•
•

Manșon pentru
ghidon
Întreprindere 1
(producător)

•

Identifiers (Identificatori)
Safe use instruction(s) (Instrucțiuni privind
utilizarea în condiții de siguranță)
Concern elements (Elemente de îngrijorare)

Manșon pentru ghidon
Număr SCIP 1

Manșon pentru ghidon
Număr SCIP 1 +
Informații cf. art. 33 alin.
(1) din REACH

Utilizatorii țintă ai acestei opțiuni pot fi asamblorii
sau producătorii de obiecte complexe.
Bicicleta A
Întreprinderea 2
(asamblor)

(„Simplă”) dosar de notificare SCIP:
• Identifiers (Identificatori)
• Safe use instruction(s) (Instrucțiuni
privind utilizarea în condiții de siguranță)
• Complex object component(s)
(Componente ale obiectului complex)

Manșon pentru ghidon (număr
SCIP 1)
Roată X [Identifiers (Identificatori) +
Categorisation (Clasificare) + Characteristics
(Caracteristici) +
Informații pentru utilizarea în siguranță +
componentă a obiectului complex]

Notă: Pentru informații suplimentare despre „Referencing” (Includerea de referințe), consultați Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.

Bicicleta A
Număr SCIP 2
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Complex object component(s) (Componente ale obiectului
complex) și „Referencing” (Includerea de referințe)
Etapele următoare explică cum se creează o includere de referințe la o componentă a unui obiect complex în informațiile deja transmise la ECHA.

1
Faceți clic pe „+ Create” pentru
a crea o includere de referințe la
o componentă a unui obiect
complex

3
După asocierea includerii unei referințe la o
componentă a obiectului complex și după ce
faceți clic pe „save”, componenta asociată va
apărea în vizualizarea „arborescentă” din
partea stângă împreună cu o săgeată

2

Datele necesare pentru includerea de referințe la o
componentă a unui obiect complex sunt:
- Denumirea articolului (denumire semnificativă
pentru întreprinderea care pregătește datele)
- Tipul identificatorului principal al articolului: „SCIP
Number” (Număr SCIP)
- Valoarea identificatorului principal al articolului:
Numărul SCIP pus la dispoziție de furnizorul
articolului la care se face trimitere sau pentru
articolul la care doriți să faceți trimitere (de exemplu,
unul dintre numerele SCIP ale propriilor articole
notificate).

Notă: Identificatorul componentei pe care o raportați și pe care ECHA o va pune la
dispoziție pe site-ul său web (baza de date SCIP), este denumirea așa cum a fost
furnizată în notificarea SCIP inițială la care faceți trimitere (adică nu denumirea
articolului pe care o utilizați pentru a-l raporta). De exemplu, dacă denumirea articolului
la care se face trimitere în notificarea furnizorului este „Manșon pentru ghidon”, dar în
setul dvs. de date îl numiți „Manșon G_3_V2”, în informațiile diseminate va fi prezentat
ca „Manșon pentru ghidon” și nu ca „Manșon G_3_V2”.

Notă: Pentru informații suplimentare despre „Referencing” (Includerea de referințe), consultați Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.
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Exportarea seturilor de date și alte
funcționalități

Exportați setul de date
la nivel local selectând
„Export to i6z” (Exportare
în i6z). Dați setului de date
o denumire semnificativă
care să ajute la gestionarea
setului de date.

Creați un raport de
previzualizare a setului
de date, cu și fără
informații sensibile.

Faceți clic pe
pictograma cu 3
puncte pentru a
deschide alte
funcționalități

Vizualizați
dosarele
asociate.

Faceți clic pe
„Validate” pentru a
valida setul de date.

Faceți clic pe „Create
dossier” pentru a crea
un dosar.
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Validarea informațiilor
Acest capitol descrie funcționalitatea asistent pentru validare

Asistentul pentru validare
Asistentul pentru validare realizează verificări în conformitate cu un set de reguli prestabilite pentru a verifica dacă informațiile au fost
introduse conform așteptărilor.
Pentru a putea utiliza asistentul de validare, utilizatorul trebuie să selecteze un context de lucru.
Regulile vor determina dacă dosarul, după ce a fost creat, va fi admis, va fi admis cu atenționări sau va fi respins în conformitate cu regulile
în vigoare.
Rezultatul validării este un raport care enumeră regulile (dacă există) pentru care a fost lansat asistentul de validare. Pentru o listă a
regulilor de validare, puteți consulta documentul „Validation rules for SCIP notifications”.
Selectați „Working context”
(Context de lucru): „SCIP
Notification” (Notificare SCIP)

1

2

Faceți clic pe
„Validate”

Sistemul permite includerea
numelui dosarului pe care îl
creați după executarea
asistentului de validare
(poate fi completat sau
actualizat ulterior).

3
Faceți clic pe
„Validate”

4
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Raportul de validare a unui set de date
Când se declanșează regulile, raportul de validare va enumera verificările notificării drept „failures” (respingeri) sau „warnings” (atenționări).
„Re-validate”
(Revalidați).

3
Exportați raportul
asistentului de
validare într-un
fișier Excel făcând
clic pe „Export to
Excel”.

1

Când este disponibil, utilizați
linkul pentru a fi redirecționat în
zona care necesită revizuire sau
date de intrare suplimentare.

2

Faceți modificările unde este
cazul și „Save” (Salvați) înainte
să „Re-validating” (Revalidați).
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Raportul de validare a unui set de date
Când nu se declanșează reguli, raportul de validare va emite o notă suplimentară pentru a evidenția că se
efectuează verificări suplimentare în sistem la transmitere.

Pentru a reveni la
articol, faceți clic
pe „X”
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Crearea dosarului
Acest capitol descrie funcționalitățile pentru crearea unui dosar

Creați dosarul
1

Selectați „Working
context” (Context de
lucru): „SCIP Notification”
(Notificare SCIP)

2

Faceți clic pe
„Create dossier”

Faceți clic pe
„Proceed to
submission” pentru
a deschide portalul
de notificare.

3

Introduceți numele
dosarului

4

Faceți clic pe
„Create dossier”

Faceți clic pe „Open
dossier” pentru a
vedea dosarul
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Vizualizarea dosarului

Informații despre
tipul de
transmitere a
dosarului.
Versiunea
formatului SCIP.

Subiectul dosarului
care corespunde
denumirii articolului
din setul de date.

Observații privind
dosarul definite
de utilizator în
etapa de creare a
dosarului.
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Exportarea dosarelor și alte funcționalități
Faceți clic pe „View
dossiers” pentru a
deschide alte
versiuni ale
dosarului.

Faceți clic pe „Go
to source” pentru a
deschide setul de
date asociat
dosarului.

Faceți clic pe
„Validate” pentru a
valida dosarul.

Exportați dosarul
local selectând „Export
to i6z” (Exportare în
i6z). Dați dosarului un
nume semnificativ
care să ajute la
gestionarea dosarului.
Creați un raport de
previzualizare a
dosarului, cu și fără
informații sensibile.

Faceți clic pe
pictograma cu 3
puncte pentru a
deschide alte
funcționalități

Faceți clic pe „Proceed to
submission” pentru a
deschide portalul de
notificare.

Comparați
două dosare.
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Transmiterea unei notificări SCIP
Acest capitol descrie cum se transmite o notificare SCIP

Portalul de notificare al ECHA
ECHA Submission Portal (Portalul de notificare al ECHA) este un instrument online pentru transmiterea informațiilor
în conformitate cu formatul armonizat.
După ce v-ați autentificat cu succes în sistem, se deschide pagina de destinație a ECHA Submission Portal
(Portalului de notificare al ECHA).

Meniul de navigare
al portalului

Accesați ECHA Submission portal (portalul de notificare al ECHA) accesând ECHA Cloud Service (Serviciul cloud al ECHA)
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1

Privire de ansamblu asupra procedurii de
transmitere a notificării SCIP
(Portalul de notificare)
Încărcați și
transmiteți un dosar

2

3
Validarea automată
a notificării
transmise

Raport de
transmitere

1
Transmiterea
notificării SCIP
simplificate
Notă: Pentru informații suplimentare despre „Simplified SCIP notification” (Notificarea SCIP simplificată),
consultați Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA.
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Pagina de căutare a ECHA Submission Portal
(Portalului de notificare al ECHA)
Pictograma de dialog
duce la surse de
informații externe,
cum ar fi ghiduri de
inițiere.

Pictograma clopoțel vă
avertizează (de exemplu,
când se lansează versiuni
noi).
Pictograma utilizator afișează numele și
entitatea juridică a utilizatorului și, când
se face clic pe ea, deschide o fereastră
nouă pentru redirecționarea către tabloul
de bord al ECHA Cloud, administrarea
conturilor și funcționalitatea de
deconectare.

Exportați într-un fișier
Excel lista notificărilor
incluse în căutare

Lista notificărilor va fi goală
până la efectuarea unei
notificări.
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Pagina de căutare a ECHA Submission Portal
(Portalului de notificare al ECHA)
Aici vor fi enumerate toate notificările efectuate de o entitate juridică.

Simbol pentru
transmiterea
inițială

SCIP number
(Număr SCIP)*

Numele dosarului
și denumirea
articolului.

Tipul și valoarea
identificatorului principal
al articolului.

Simbol pentru
actualizarea
transmiterii

Faceți clic pe
„submission
number” pentru a
vizualiza raportul de
transmitere.

Data transmiterii
Fiecare transmitere enumerată indică stadiul transmiterii:
„
” indică o transmitere efectuată cu succes.
„
” indică o transmitere respinsă.
„
” indică o transmitere efectuată cu succes, dar care conține
atenționări.
În unele cazuri, transmiterea poate fi în curs de prelucrare în sistem
și stadiul va fi în așteptare – indicat de simbolul circular de
așteptare.

*SCIP number (Numărul SCIP) este alocat de sistem notificării SCIP inițiale
a unui articol. Acesta este comun tuturor transmiterilor asociate aceluiași
articol [(aceeași entitate juridică, aceleași tip și valoare ale Primary article
identifier (Identificatorului principal al articolului)].
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Criterii de căutare
Puteți căuta după tipul de
dosar

1

2

3
Puteți căuta după data transmiterii,
stadiul transmiterii și/sau tipurile de
notificări.

La furnizarea
unui număr
SCIP, sistemul
va afișa
notificările dvs.
cu acest număr
SCIP sau o SSN
transmisă cu
acest număr
SCIP
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Portalul de notificare al ECHA
Upload & Submit
(Încărcare și transmitere)
Pe această pagină puteți încărca și transmite o notificare SCIP.

2

După ce a fost selectat fișierul
corect pentru încărcare, acesta
va apărea aici. Dacă nu este
fișierul corect, este suficient să
faceți clic pe „Remove” și să
încărcați din nou.

1

Pentru a transmite un dosar
SCIP, trebuie mai întâi să-l
încărcați aici fie selectând
fișierul relevant folosind
funcționalitatea „Browse”
(Răsfoire), fie folosind
funcționalitatea „Drag & Drop”
(Glisare și fixare).

3
Când totul este gata,
„Submit” (Transmiteți)
dosarul!

4

După Submission
(Transmitere), se va
aloca un Submission
Number (Număr de
depunere) Făcând clic pe
numărul de depunere,
puteți accesa
Submission report
(Raportul de
transmitere).
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Validarea a reușit - transmiterea a trecut de verificările de validare și dosarul a fost redirecționat către
baza de date SCIP.

Validarea a reușit ! - transmiterea a trecut de verificările de validare cu atenționări. Un raport de
validare care enumeră potențialele deficiențe va fi disponibil pentru persoana care transmite datele.

Raport de transmitere (I)

Validarea nu a reușit X - dosarul nu a trecut verificările de validare și nu a fost redirecționat către
baza de date SCIP. Un raport de validare care enumeră deficiențele este disponibil pentru persoana care
transmite datele și trebuie făcută o nouă transmitere.

Sistemul alocă automat
submission number
(numărul de depunere)
pentru fiecare transmitere.

SCIP number (Numărul
SCIP) este alocat de sistem
notificării SCIP inițiale a
unui articol. Acesta este
comun tuturor
transmiterilor asociate
aceluiași articol [(aceeași
entitate juridică, aceleași tip
și valoare ale Primary article
identifier (Identificatorului
principal al articolului)].

User name
(Nume
LE name
utilizator)
(Denumire
LE
UUID
EJ)
(UUID
EJ)

Informații despre utilizator și
entitatea juridică (denumire
și
UUID)
care
depune
notificarea SCIP

Evenimente marcate temporal
în procedura de transmitere.

Conține toate transmiterile
asociate cu un număr SCIP
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User name
(Nume
LE
name
utilizator)
(Denumire EJ)
LE UUID
(UUID EJ)

Raport de transmitere (II):
Informații despre transmitere

SCIP number (Numărul SCIP) este alocat de sistem notificării SCIP inițiale a unui
articol. Acesta este comun tuturor transmiterilor asociate aceluiași articol [(aceeași
entitate juridică, aceleași tip și valoare ale Primary article identifier (Identificatorului
principal al articolului)].
Article name (Denumirea articolului) al notificării
SCIP transmise.
Primary article identifier type and value (Tipul și valoarea identificatorului
principal al articolului) notificării SCIP transmise.
Dossier name (Nume dosar) al notificării SCIP
transmise.
Identificator universal unic Dossier (Dosar) (UUID) al notificării SCIP transmise.
File name (Nume fișier) al dosarului transmis.
Notification type (Tipul notificării): Initial
(Inițială) sau Update (Actualizare)

71

Notificare SCIP simplificată (SSN)
SSN este un instrument dezvoltat de ECHA pentru a facilita îndeplinirea obligației de transmitere a notificării SCIP fără pregătirea unui dosar
IUCLID. De exemplu, distribuitorii (care nu sunt importatori) din cadrul aceluiași lanț de aprovizionare sau întreprinderile care aparțin aceluiași
grup (Q&A 1777).
Se aplică doar dacă articolul/obiectul complex primit este identic cu cel furnizat.
Beneficiarul articolului poate face trimitere la informațiile deja trimise ECHA (de exemplu, de către un furnizor din amonte) prin transmiterea
numărului SCIP furnizat prin intermediul ECHA Submission Portal (Portalului de notificare al ECHA).
Prin transmiterea unei SSN, beneficiarul articolului face legătura dintre conținutul notificării SCIP și notificarea, precum și actualizările
acesteia, la care beneficiarul articolului face trimitere (de exemplu, notificarea SCIP a furnizorului din amonte).

Notă: Pentru informații suplimentare despre „Referencing” (Includerea de referințe), consultați Tools to refer to SCIP data already
submitted to ECHA.
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Cum funcționează notificarea SCIP simplificată?
Etapele succesive necesare sunt enumerate și explicate cu ajutorul unui exemplu ipotetic (bicicletă).

1
Bicicleta A
EJ 1
Producător importator

Bicicleta A
Notificarea
SCIP 1

Bicicleta A
Număr SCIP 1

2
EJ2+Număr SCIP 1
SSN Bicicleta A
Bicicleta
A
Număr
SCIP 2
NOU

3
Bicicleta A
Număr SCIP 1+
Informații cf.
art. 33 alin. (1)
din REACH

Bicicleta A
EJ 2
Distribuitor

4

4

5

EJ3+Număr
SCIP 1
SSN
Bicicleta A

Bicicleta A
Număr
SCIP 3
NOU

5
Bicicleta A

Bicicleta A
EJ 3
Distribuitor

Număr SCIP 3
+
Informații cf. art.
33 alin. (1) din
REACH
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Etapele 1 și 2
Un actor din lanțul de aprovizionare (de exemplu, producător,
importator sau asamblor) al unui articol sau obiect complex
transmite un dosar de notificare SCIP către ECHA

1
EJ 1 Bicicleta A
Producător importator

Bicicleta A
Notificarea SCIP 1

Bicicleta A
Număr SCIP 1

2

Drept rezultat al unei
transmiteri cu succes,
persoana care transmite
datele primește de la ECHA
un număr SCIP pentru
articolul ca atare sau
pentru obiectul complex.

User name (Nume utilizator)
LE name (Denumire EJ)
LE UUID (UUID EJ)

Raport de
transmitere
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Etapa 3: Partajarea numărului SCIP
Furnizorul unui articol ca atare sau al unui obiect complex (de exemplu, producător, importator sau asamblor) pune la dispoziția clienților numărul
SCIP primit în raportul notificării SCIP, în cadrul sau împreună cu informațiile comunicate în avalul lanțului de aprovizionare în conformitate cu
articolul 33 alineatul (1) din REACH.
Dacă furnizorul articolelor ca atare sau al obiectelor complexe a transmis mai multe notificări SCIP pentru articolele sau obiectele sale
complexe, acest actor poate exporta informații relevante despre transmitere pentru una sau mai multe notificări SCIP într-un fișier Excel
care poate fi partajat cu următorul (următorii) actor(i) [client (clienți)].

Bicicleta A

Prin funcționalitatea „Export
to Excel” (Exportare în Excel)
se pot exporta numerele SCIP
ale mai multor transmiteri,
precum și alte informații
despre transmitere.

EJ 1
Producător importator

3
Bicicleta A
Număr SCIP 1
+
Informații cf. art.
33 alin. (1) din
REACH

EJ 2
Distribuitor

SCIP number
(Număr SCIP)

EJ 3
Distribuitor

Dossier and
article name
(Numele
dosarului și
denumirea
articolului)

Primary article identifier type
and value (Tipul și valoarea
identificatorului principal al
articolului)
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Etapa 4: Notificare SCIP simplificată
Entitatea juridică poate transmite fie o notificare SCIP simplificată (SSN) pentru un număr SCIP individual, fie mai mult de o SSN întro singură etapă (notificare în bloc), furnizând un fișier Excel care să includă lista numerelor SCIP de notificat.

4
EJ2+Număr
SCIP 1 SSN
Bicicleta A
Bicicleta A
Număr SCIP
3 NOU

Bicicleta A
EJ 3
Distribuitor
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Notificare SCIP simplificată:
Număr SCIP individual

Denumirea și UUID al
entității juridice care
transmite SSN
Furnizați numărul SCIP al articolului sau
obiectului complex pentru a notifica și
faceți clic pe „Submit”.

În urma transmiterii se
alocă un submission
number (număr de
depunere). Făcând clic
pe submission number
puteți accesa Submission
report (Raportul de
transmitere).

Numărul SCIP utilizat
pentru transmiterea
SSN
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Notificarea SCIP simplificată în bloc
Încărcați un fișier Excel care include în prima
coloană lista cu numere SCIP ale articolelor și
obiectelor complexe de notificat. Încărcați
fișierul fie selectând fișierul relevant prin
funcționalitatea „Browse” (Răsfoire), fie prin
funcționalitatea „Drag & Drop” (Glisare și
fixare).

Sistemul va afișa înregistrările
încărcate din fișierul Excel. Dacă lista
include valorile corecte, faceți clic pe
„Submit”.

Denumirea și UUID al
entității juridice care
transmite SSN

În urma Submission
(Transmiterii) se alocă un
Submission Number
(Număr de depunere).
Făcând clic pe numărul de
depunere puteți accesa
Submission report (Raportul de
transmitere).

Sistemul va afișa
înregistrările utilizate
pentru transmiterea
SSN
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Etapa 5: Raport de transmitere, număr SCIP nou
Dacă stadiul transmiterii
este „succeeded” (reușită),
procedura notificării SCIP
s-a finalizat.

Informații
despre
utilizator și entitatea
juridică (denumire și
UUID)
care
depun
notificarea SCIP

User name (Nume utilizator)
LE name (Denumire EJ)
LE UUID (UUID EJ)

EJ2+Număr
SCIP 1 SSN
Bicicleta A

5

Bicicleta A
Număr
SCIP 3
NOU

Număr SCIP NOU care
urmează a fi partajat cu
următorul actor din lanțul
de aprovizionare.
Număr SCIP utilizat
pentru transmiterea SSN,
de la furnizorul din
amonte.

Name (Denumire),
Primary article type and
value (Tip și valoare
articol principal) din
notificarea SCIP la care se
face trimitere (din baza de
date SCIP)

Bicicleta A
EJ 3
Distribuitor
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Notificare SCIP simplificată
pentru una sau mai multe entități juridice
Funcționalitatea Foreign user (Utilizator extern) permite unui terț să transmită date în
numele unui responsabil.
Un Foreign user (Utilizator extern) poate transmite într-o singură procedură mai multe
notificări SCIP simplificate (SSN) pentru una sau mai multe entități juridice.
Acesta poate fi folosit, de exemplu, când întreprinderi aparținând aceluiași grup introduc pe
piață același articol utilizând SSN (vezi Q&A 1777).
Cum se utilizează?
1. Configurați drepturile de utilizator extern pentru
entitățile juridice interesate
2. Compilați numerele SCIP necesare pentru transmiterea SSN
3. Accesați portalul de notificare al ECHA
4. Selectați opțiunea „Submit a simplified SCIP Notification”
(Transmiteți o notificare SCIP simplificată)
Informații suplimentare în legătură cu funcționalitatea utilizator extern sunt disponibile în Q&A 1665, Q&A 960 și ECHA Accounts manual.
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Număr SCIP individual SSN (I)
1

Configurați
drepturile de
utilizator extern
pentru entitățile
juridice
interesate

2

Număr SCIP individual SSN: Furnizați
numărul SCIP al articolului sau obiectului
complex pentru a notifica și faceți clic pe
„Continue”
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Număr SCIP individual SSN (II)

3
LE name A
(Denumire
LE A)
name B
EJ
(Denumire
EJ B)

Selectați una sau mai
multe entități juridice
din listă și faceți clic pe
„Submit”

LE name A (Denumire EJ A)
LE name B (Denumire EJ B)
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Număr SCIP individual SSN (III)

Numărul SCIP
utilizat pentru
transmiterea SSN

LE name (Denumire EJ)
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1

Notificarea SCIP simplificată în bloc
(I)
Configurați
drepturile de
utilizator
extern pentru
entitățile
juridice
interesate

2
Încărcați un fișier Excel
care include în prima
coloană lista cu numere
SCIP ale articolelor și
obiectelor complexe de
notificat.

Revedeți diapozitivul „Etapa 3: Partajarea numărului SCIP” (diapozitivul 74) pentru a vedea cum poate un notificator să partajeze, folosind un fișier
Excel, numerele SCIP ale articolelor ca atare sau obiectelor complexe pe care le-a notificat.
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Notificarea SCIP simplificată în bloc (II)

3 Sistemul va afișa

înregistrările încărcate
din fișierul Excel.
Verificați dacă lista
include valorile corecte.

Selectați una sau
mai multe entități
juridice din listă și
faceți clic pe
„Submit”

LE name A

LE name B
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4

Notificarea SCIP simplificată în bloc (III)

LE name B (Denumire EJ B)
LE name B (Denumire EJ B)
LE name B (Denumire EJ B)
LE name B (Denumire EJ B)
LE name B (Denumire EJ B)
LE name A (Denumire EJ A)
LE name A (Denumire EJ A)
LE name A (Denumire EJ A)
LE name A (Denumire EJ A)
LE name A (Denumire EJ A)

Făcând clic pe un număr
de depunere puteți
accesa fiecare
Submission report
(Raport de transmitere).

Numerele SCIP
utilizate pentru
transmiterea SSN.
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Raport de transmitere

User name (Nume utilizator)
LE name A (Denumire EJ A)
LE name UUID (UUID al denumire EJ)

Număr SCIP NOU al noii
SSN

Număr SCIP utilizat
pentru transmiterea SSN,
de la furnizorul din
amonte.
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Actualizarea informațiilor în baza de date SCIP
Dacă informațiile SCIP pentru un articol trebuie actualizate, puteți edita informațiile incluse în setul
de date al articolului și crea un dosar nou. Identificatorul principal al articolului din dosar trebuie
să rămână exact același.
Transmiterea, de către aceeași entitate juridică, a acestui dosar nou cu același identificator
principal al articolului va fi primit ca o actualizare a notificării SCIP a acestui articol sau obiect
complex.

Privire de ansamblu asupra procedurii
actualizare a notificării SCIP
2

1
Actualizarea
setului de date

4

3
Procedura de
validare

Dosar nou
(informații
actualizate
despre articol)

Transmiterea
dosarului nou
Număr de depunere
Nou
Același număr SCIP

Dosar

Important:
Dosarul nou trebuie să păstreze exact același Primary Article Identifier (Identificator principal al articolului) pentru a crea o
actualizare a notificării SCIP.
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Declinarea responsabilității
Scopul prezentului document este să ofere asistență utilizatorilor în
respectarea obligațiilor care le revin conform articolului 9 alineatul (1)
litera (i) din Directiva-cadru privind deșeurile (DCD). Cu toate acestea,
utilizatorilor li se reamintește că textul Directivei-cadru privind deșeurile este
unica referință juridică autentică și că informațiile din acest document nu
constituie consultanță juridică. Utilizarea informațiilor este responsabilitatea
exclusivă a utilizatorului. Agenția Europeană pentru Produse Chimice nu își
asumă răspunderea pentru modul în care sunt utilizate informațiile conținute
în acest document.
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