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Typografická chyba
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2.0
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3.0

Nové funkcie databázy IUCLID (rozšírené vyhľadávanie
referenčných látok, vložené referencie, hromadný export
a hromadné odstraňovanie údajov).
Databáza SCIP sa otvára na predkladanie oznámení
v rámci plnenia právnych povinností. Zmeny v rámci
hlásenia o predložení.
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4.0

Nové funkcie databázy IUCLID (rozšírené vyhľadávanie,
rozšírené možnosti importu súborov, po vytvorení
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Nová funkcia predloženia zjednodušeného oznámenia do
databázy SCIP (pre jeden alebo viac právnych
subjektov).
Zmeny v rámci hlásenia o predložení na zosúladenie
všetkých hlásení (neuvádzajú sa nijaké informácie
o prvkoch vzbudzujúcich obavy).
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5.0

Nová úloha používateľa
Nová funkcia v databáze IUCLID (na hromadné
importovanie identifikátorov)

31. máj 2022
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Úvod

SCIP je databáza s informáciami o látkach vzbudzujúcich obavy (Substances of
Concern In articles), ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch ako takých alebo
v komplexných predmetoch (Products), zriadená na základe rámcovej smernice
o odpade (WFD).
Databáza SCIP zaisťuje, že informácie o prítomnosti látok vzbudzujúcich veľmi
veľké obavy (SVHC) sú dostupné počas celého životného cyklu výrobkov
a materiálov, a to aj vo fáze, keď sa s nimi nakladá ako s odpadom.
https://echa.europa.eu/sk/scip
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Databáza SCIP: tok informácií
ECHA
Cloud
Services

Zodpovedné
subjekty

Registrácia
a overenie

Subjekty v oblasti
nakladania
s odpadom

Online
príprava
údajov
Online
predloženie
údajov
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Submission portal

Príprava
údajov
(offline)

Hromadná
príprava
údajov
(offline)

Externé
poskytnutie
údajov

Manuálne
predloženie
údajov

Predloženie údajov
v rámci služby
„System-toSystem“

Databáza
SCIP

Spájanie
a uchovávanie údajov

Spotrebitelia
a iné
zainteresované
strany
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Prehľad procesu predkladania oznámení do
databázy SCIP
1

Príprava
dokumentácie

Počítač

Server

2

Predkladanie
dokumentácie

3

Hlásenie
o predložení

Cloud

System-to-System
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Databáza SCIP: Nástroje
Registrácia
a overenie

Na získanie prístupu k IT nástrojom ECHA, menovite „ECHA Cloud Services“ (cloudové
služby ECHA) a „ECHA Submission Portal“ (portál ECHA pre oznámenia), si musíte najprv
vytvoriť konto ECHA.

Príprava dokumentácie
Oznámenia do databázy SCIP sa predkladajú agentúre ECHA formou dokumentácie vo
formáte IUCLID (súbory i6z). IUCLID je Medzinárodná databáza jednotných
chemických informácií, ktorú spravuje agentúra ECHA a organizácia OECD a ktorá
obsahuje používateľské rozhranie na prípravu a predkladanie oznámení do databázy
SCIP.
Predkladanie dokumentácie
Portál „ECHA Submission Portal“ (cloudová služba „ECHA Cloud Service“) je online
nástrojom na predkladanie dokumentácie k oznámeniu do databázy SCIP
v harmonizovanom formáte IUCLID.
Príprava a predkladanie dokumentácie
Služba System-toSystem

Spoločnosti môžu vytvárať dokumentáciu k oznámeniu do databázy SCIP
v harmonizovanom formáte vo svojich vlastných systémoch a predkladať oznámenia
na portáli ECHA Submission Portal prostredníctvom automatického prenosu
službou S2S (System-to-System).
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Získanie prístupu
V tejto kapitole sa opisuje, ako získať prístup k „ECHA Cloud Services“
(Cloudové služby agentúry ECHA), ako si vytvoriť konto ECHA a ako
pripojiť informácie o právnickej osobe, vďaka čomu možno používať
nástroje na prípravu a predkladanie oznámení do databázy SCIP.

Prístup k „ECHA Cloud Services“
(Cloudové služby ECHA)
Prístup k „ECHA Cloud Services" je
možný z webovej stránky databázy
SCIP: https://echa.europa.eu/sk/scip

Prístup k „ECHA Cloud Services“ je
možný zo všeobecnej webovej
stránky agentúry ECHA:
https://echa.europa.eu/sk/
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Úvodná stránka

Ak máte konto ECHA,
kliknite na „Login“
(Prihlásiť sa).

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

Ak nemáte konto ECHA, kliknite na
„Register“ (Registrovať sa). Ďalšie
informácie o tom, ako vytvoriť konto
ECHA, sú dostupné na stránke ECHA
account manual (Príručka ku kontu
ECHA).
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Definovanie funkcií používateľa
Funkcie používateľa definujú úroveň prístupu používateľa v rámci IT aplikácií ECHA. V kontexte
databázy SCIP sú potrebné tieto funkcie používateľa:
• Správca právnickej osoby → môže zobrazovať a upravovať konto právnickej osoby a pridávať,
odstraňovať alebo upravovať používateľské údaje a kontakty.
• Správca portálu pre oznámenia → môže predkladať oznámenia do databázy SCIP cez „ECHA
Submission Portal“ (portál pre oznámenia).
• Úplný prístup k IUCLID→ používateľ môže pripravovať oznámenia do databázy SCIP online
v cloudovej službe „IUCLID Cloud“.
• Funkcie „Reader“ a „Read“ → používateľ má pridelený prístup „read only“ (len na čítanie).
• Správca portálu na predkladanie informácií – obmedzený prístup: správca právnickej osoby
môže v rámci portálu agentúry ECHA na predkladanie informácií obmedziť viditeľnosť informácií
o používateľoch. Používatelia, ktorým bola pridelená táto úloha, môžu vidieť podrobné informácie len
o tých predloženiach, ktoré uviedli na portáli. UPOZORŇUJEME, že v prípade pridelenia tejto úlohy
v kombinácii s inými úlohami prevažuje úloha so silnejším oprávnením, čo znamená, že ak používateľ
má úlohu „správca portálu na predkladanie informácií – obmedzený prístup“ a „správca portálu
na predkladanie informácií“, obmedzená viditeľnosť sa neuplatňuje. Okrem toho používateľ s úlohou
„- obmedzený prístup“, ktorý má úplný prístup k službe IUCLID Cloud (tzn. plný prístup k databáze
IUCLID), má prístup ku všetkým informáciám dostupným v službe IUCLID Cloud pre danú právnickú
osobu.
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Prihlásiť sa cez existujúce konto
1 Zadajte „username“

(používateľské meno)
a „password“ (heslo).

2

Kliknite na „Login with
‚ECHA account‘“
(Prihlásiť sa cez konto
ECHA).

Ďalšie informácie o konte ECHA sú dostupné na stránke ECHA accounts and EU login.
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Prvý vstup do aplikácií agentúry ECHA

Používatelia musia pri prvom vstupe do
každej z aplikácií prijať „Terms & Conditions“
(zmluvné podmienky) a až potom môžu
pokračovať.
Kliknite na odkaz na požadovanú aplikáciu
a prečítajte si príslušné „Terms &
Conditions“.
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Príprava dokumentácie k oznámeniu do databázy
SCIP
V tejto kapitole sa opisujú rôzne spôsoby, ako pripraviť oznámenie do
databázy SCIP, a vysvetľuje, ako začať prípravu dokumentácie
k oznámeniu v databáze IUCLID.

Ako pripraviť oznámenie do databázy SCIP
Sú tri spôsoby, ako pripraviť oznámenie do databázy SCIP:
1. Online príprava oznámenia v službe „IUCLID Cloud“
„ECHA Cloud services“ poskytujú webový prístup k službe „IUCLID Cloud“
na prípravu oznámenia.

2. Príprava oznámenia v IUCLID 6 (Server a Počítač)

Počítač

Server

Cloud

Oznámenie do databázy SCIP môžete pripraviť aj offline v rámci IT
infraštruktúry vašej spoločnosti. Môžete si stiahnuť aplikáciu IUCLID a získať
prístup k ďalším informáciám na webovej stránke IUCLID 6.

3. Príprava oznámenia na predloženie v rámci služby System-toSystem
Spoločnosti môžu vytvoriť dokumentáciu k oznámeniu do databázy SCIP
v harmonizovanom formáte a predložiť ju na portáli „ECHA Submission
Portal“ s pomocou služby S2S.

Služba System-toSystem
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Prístup k službe „IUCLID Cloud“
Vytvorenie dokumentácie online
Po úspešnom prihlásení do systému sa otvorí hlavný panel
služby „ECHA Cloud Services“.
Služba
„IUCLID
Cloud“
umožňuje
online
prípravu
dokumentácie k oznámeniu do databázy SCIP, zatiaľ čo
skúšobná verzia služby „IUCLID Cloud Trial“ slúži na
vyskúšanie nástroja a oboznámenie sa s ním.
Treba poznamenať, že jedine správcovia právnickej osoby majú
oprávnenie prihlásiť sa na používanie služby, zatiaľ čo iným
používateľom sa táto funkcia nezobrazí.
Na získanie prístupu k službe sa najprv musíte prihlásiť na
jej používanie.
Z webovej stránky ECHA Cloud service máte rovnako prístup na
„ECHA Submission portal“, t. j. nástroj vytvorený na
predkladanie oznámení do databázy SCIP (viac v kapitole
Predložiť oznámenie do databázy SCIP).
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Stiahnutie aplikácie IUCLID 6 – vytvorenie

dokumentácie offline

Aplikáciu IUCLID si môžete stiahnuť do IT
infraštruktúry vašej spoločnosti z tejto webovej
stránky: https://iuclid6.echa.europa.eu.
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Hlavný panel IUCLID na prípravu dokumentácie
Stránka hlavného panela IUCLID sa zobrazí po otvorení aplikácie IUCLID.

Ikona používateľa
zobrazuje meno
používateľa a obchodné
meno právnickej
osoby.

Na ľavej strane
hlavičky je vždy
ikona s tromi pruhmi,
ktorá odkazuje na
hlavnú ponuku.
Toto pole sa používa na
zadávanie údajov a navigáciu
medzi rôznymi objektmi
databázy IUCLID.
„Substances“ (látky)
a „Mixtures“ (zmesi) odkazujú
na dokumenty právneho
rámca (napr. nariadenia
REACH a PCN).
Kliknite na „Articles“ (výrobky)
na prístup k súborom údajov
a dokumentácii k oznámeniam
do databázy SCIP.

Pole na import súborov
umožňuje nahrať súbory
IUCLID pomocou funkcie
„Browse“ (Vyhľadať) alebo
„Drag and drop“ (Presunúť
myšou).

Funkcia „Advanced import“ (rozšírené
možnosti importu) umožňuje vylúčiť
z importu jednotlivé objekty
a dokumenty. Viac v dokumente
Funkcie aplikácie IUCLID 6.
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Horný používateľský panel
(Len v službe „ECHA Cloud Services“

)

Dialógová ikona vás prepojí k externým zdrojom
informácií o používaní cloudových služieb „ECHA
Cloud Services“, napr. k návodom.

Ikona kvót zobrazuje
množstvo voľnej
používateľskej pamäte.

Ikona zvončeka znamená
upozornenie (napr. pri vydaní
novej verzie).

Ikona používateľa zobrazuje meno
používateľa a obchodné meno právnickej
osoby. Kliknutím na ňu otvoríte nové
okno, kde sa možno presmerovať na
hlavný panel „ECHA Cloud“, stránku
„Submission Portal“, funkciu spravovania
kont a funkciu odhlásenia.
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Prehľad prípravy dokumentácie
(IUCLID)
2

1
Súbor údajov
(Príprava údajov)

3
Proces overenia

„Dossier“
(Dokumentácia)
(Vytvorenie
dokumentácie)

Predvolené
nastavenia
IMPORT
zo
Súboru údajov
o kandidátskej
referenčnej látke

Dokumentácia je objekt prístupný len na čítanie, ktorého integrita sa musí zachovať. Obsahuje dokumentový
identifikátor UUID (univerzálny jedinečný identifikátor), ktorý je jedinečným identifikátorom daného dokumentu.

21

IMPORT referenčných látok uvedených
v zozname kandidátskych látok
Informácie o „Candidate List substances“ (kandidátskych látkach) sa uvádzajú v oznámeniach do databázy SCIP, a to uvedením referencie
IUCLID pre danú referenčnú látku. V databáze IUCLID možno vytvoriť „reference substance“ (referenčnú látku), avšak pre vaše oznámenia
do databázy SCIP a na import do vašich vlastných služieb IUCLID vám, ako predkladateľovi oznámenia do databázy SCIP, odporúčame použiť
„Candidate List Reference Substances Package“ (Balík kandidátskych referenčných látok), ktorý poskytuje agentúra ECHA.

1
Stiahnuť balík „Candidate List
substance package“, ktorý je
k dispozícii v sekcii Nástroje webovej
stránky databázy SCIP.
https://echa.europa.eu/sk/candidatelist-package

2
Sem IMPORTUJTE súbory buď
výberom príslušného súboru
pomocou funkcie „Browse“
(Vyhľadať), alebo „Drag and drop“
(Presunúť myšou).
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Referenčná látka uvedená v zozname kandidátskych látok
Referenčné látky vo vašej službe IUCLID sa môžu kontrolovať týmito krokmi:

1
Kliknite na ikonu
s tromi pruhmi
na ľavej strane
hlavičky
a otvorte hlavnú
ponuku.

2

Kliknite na „Reference
substance“ (Referenčná látka).

3

Vstupná stránka referenčnej
látky.
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Vstupná stránka referenčnej látky
Stránka referenčnej látky obsahuje zoznam všetkých vytvorených a importovaných záznamov o referenčných látkach.

Tu môžete vytvoriť novú
referenčnú látku. V kontexte
databázy SCIP však
odporúčame použiť balík
kandidátskych referenčných
látok, ktorý poskytuje agentúra
ECHA.

Tu môžete vyhľadávať na základe
ktoréhokoľvek poľa zobrazeného
v zozname: podľa čísla CAS a EC,
názvu v rámci únie IUPAC, názvu
referenčnej látky.

Názov referenčnej látky podľa
názvu uvedeného v zozname
kandidátskych látok.

Toto je názov látky,
ako ho uvádza únia
IUPAC.

Číslo látky podľa služby CAS,
pokiaľ je dostupné.
Číslo EC alebo inventárne
číslo látky, pokiaľ je
dostupné.

Univerzálny jedinečný
identifikátor (UUID)
referenčnej látky.

Dátum poslednej
úpravy referenčnej
látky.
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Vložená referencia dokumentu
V prípade, že potrebujete zistiť, ktorý „výrobok ako taký“ obsahuje danú látku, môžete
použiť funkciu „inbound reference“ (vložená referencia).

1

Vyberte
referenčnú
látku.

2

3

Kliknite na ikonu „i“.

Zobrazí sa posuvné okno, ktoré
vymenúva všetky výrobky ako
také, ktoré obsahujú danú
referenčnú látku.
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Prejdite na vstupnú stránku výrobkov

Kliknite na „Articles“
(výrobky) na prístup
k súborom údajov
a dokumentácii
k oznámeniam do databázy
SCIP.

26

Vstupná stránka výrobkov (súbory údajov)
Stránka výrobkov, ktorá obsahuje zoznam všetkých vytvorených súborov údajov o výrobkoch (pripravovaná dokumentácia).
Kliknutím na „+ New
article“ (Nový výrobok)
vytvoríte nový výrobok
(súbor údajov).

Na ľavej
strane
hlavičky je
vždy ikona
s tromi
pruhmi,
ktorá
odkazuje na
hlavnú
ponuku.

Tu môžete vyhľadávať pojmy
patriace pod všetky polia
zobrazené na tejto stránke.

Ak tlačidlo svieti, znamená
to, že stránka zobrazuje
zoznam súborov údajov
o výrobkoch.

Tu pridáte rozšírené kritériá
vyhľadávania.
Funkcia „Export“ (Exportovať) a „Delete“
(Odstrániť) hromadne.

Dátum poslednej úpravy
súboru údajov
o výrobku.

Kliknutím na ikonu
otáznika si môžete
stiahnuť príručku
IUCLID.

Kliknutím na „Dossiers“
(Dokumentácie) prejdete na
zobrazenie zoznamu
vytvorených dokumentácií
o výrobkoch.

Toto je názov výrobku alebo komplexného predmetu, ktorý
ste použili pri vytvorení nového súboru údajov o výrobku.
Kliknutím
na túto
ikonu
otvoríte
súbor
údajov
v novom
okne.

Univerzálny jedinečný
identifikátor (UUID)
súboru údajov.

Toto je typ „Primary Article Identifier“(Primárneho identifikátora
výrobku), ktorý ste vybrali pri vytváraní nového súboru údajov
o výrobku.

Toto je hodnota „Primary Article Identifier“ (Primárneho
identifikátora výrobku), ktorú ste vložili pri vytváraní
nového súboru údajov o výrobku.

Ikona IUCLID, ktorá identifikuje typ objektu
v súbore údajov. V tomto prípade ide o súbor
27
údajov o výrobku.

SÚBOR ÚDAJOV: Rozšírené vyhľadávanie I.
Jednoduché
vyhľadávanie: tu
možno vyhľadávať
pojmy patriace pod
všetky polia
zobrazené v zozname
súborov údajov:
názov výrobku, typ
alebo hodnota
primárneho
identifikátora výrobku.

Vyhľadávať
podľa názvu
Označením tohto políčka
sa v zozname výsledkov
zobrazia výrobky
s vybraným typom
oznámenia s cieľom overiť
alebo vytvoriť
dokumentáciu.

Vpíšte „Primary article
identifier value“
(Hodnotu primárneho
identifikátora výrobku).

Kliknutím na „Article type“
(Typ výrobku) sa zobrazia
výrobky ako také alebo
komplexné predmety.

„Advanced search“ (Rozšírené
vyhľadávanie): Tu pridáte rozšírené
kritériá vyhľadávania.

Vyhľadávať podľa „Other
names“ (Ďalších názvov)
alebo „Other article
identifiers“ (Ďalších
identifikátorov výrobku).
Výberom kandidátskej látky sa
zobrazia výrobky ako také, ktoré
danú látku obsahujú.

Môžete vybrať presný dátum
alebo rozsah dátumov. Zobrazia
sa súbory údajov o výrobku
upravené daného dňa alebo
dokumentácie vytvorené
k danému dátumu.
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SÚBOR ÚDAJOV: Rozšírené vyhľadávanie II.

Vyhľadávanie pomocou logických
operátorov: „AND“
Vyhľadávanie súborov údajov, ktoré
obsahujú X a Y.
Keď používateľ použije viac ako jeden
filter z rôznych sekcií, systém
poskytne súbory údajov, ktoré
spĺňajú vybrané kritériá.

Vyhľadávanie pomocou
logických operátorov: „OR“
Vyhľadávanie súborov
údajov, ktoré obsahujú
buď X, alebo Y.
Keď používateľ vyberie viac
ako jednu látku zo sekcie
látok vzbudzujúcich obavy,
systém poskytne súbory
údajov, ktoré obsahujú
jednu látku alebo druhú
látku, alebo obidve látky.
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Vstupná stránka výrobku (dokumentácie)
Na stránke výrobkov sa nachádza zoznam vytvorených dokumentácií k výrobkom.
Kliknutím na tlačidlo
„Dossiers“
(Dokumentácie) prejdete
na zoznam vytvorených
dokumentácií.

Tu pridáte
rozšírené
kritériá
vyhľadávania.

Ak tlačidlo
svieti,
znamená to,
že na stránke
sa zobrazuje
zoznam
dokumentácií
k výrobkom.

Tu môžete vyhľadávať pojmy patriace pod
všetky polia zobrazené v zozname
dokumentácií k výrobkom.

Funkcia „Export“
(Exportovať) a „Delete“
(Odstrániť) hromadne.
Dátum vytvorenia
dokumentácie.

Názov dokumentácie, ktorý
ste použili pri jej vytvorení.

Ikona
IUCLID,
ktorá
označuje
položku
ako
dokument
áciu.

Univerzálny
jedinečný
identifikátor (UUID)
dokumentácie.

Názov výrobku a typ alebo hodnota
primárneho identifikátora výrobku,
ktoré obsahuje súbor údajov
o výrobku.
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DOKUMENTÁCIA: Rozšírené vyhľadávanie I.
Jednoduché vyhľadávanie: tu
možno vyhľadávať pojmy patriace
pod všetky polia zobrazené
v zozname dokumentácií: názov
dokumentácie, názov výrobku a typ
alebo hodnota primárneho
identifikátora výrobku.
Vyhľadávať podľa
„Other names“
(Ďalších názvov)
alebo „Other article
identifiers“ (Ďalších
identifikátorov
výrobku).
„Advanced search“
(Rozšírené vyhľadávanie):
Tu pridáte rozšírené kritériá
vyhľadávania.

Vyhľadávať možno podľa
kandidátskej látky, čísla CAS
alebo EC a/alebo názvu IUPAC.
Dokumentácie k výrobkom ako
takým, ktoré obsahujú danú
látku, sa zobrazia v zozname
výsledkov.

Môžete vybrať presný dátum
alebo rozsah dátumov.
Dokumentácia vytvorená daného
dňa sa zobrazí v zozname
výsledkov.

Vyhľadávať podľa „Dossier name“
(Názov dokumentácie).

Vyhľadávať podľa názvu výrobku.

Vyhľadávať podľa „Primary article identifier
type and value“ (typu a hodnoty
primárneho identifikátora výrobku).

Vpíšte
„Primary
article
identifier
value“
(Hodnotu
primárneho
identifikátora
výrobku).
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DOKUMENTÁCIA: Rozšírené vyhľadávanie II.

Vyhľadávanie pomocou logických
operátorov: „AND“
Vyhľadávanie dokumentácií, ktoré
obsahujú X a Y.
Keď používateľ použije viac ako jeden
filter z rôznych sekcií, systém
poskytne dokumentácie, ktoré
spĺňajú vybrané kritériá.
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Vložená referencia dokumentu
Ak potrebujete vedieť, ktoré komplexné predmety obsahujú daný výrobok alebo komplexný predmet
ako komponent, môžete použiť funkciu „inbound reference“ (vložená referencia).

1

Vyberte
výrobok

2

3

Kliknite na ikonu „i“.

Zobrazí sa posuvné okno so
všetkými komplexnými
predmetmi, ktoré obsahujú
tento výrobok.
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Vytvorenie súboru údajov
V tejto kapitole sa opisujú funkcie vytvárania súborov údajov.

Prehľad prípravy dokumentácie
(IUCLID)
2

1
Súbor údajov
(Príprava údajov)

3
Proces overenia

Dokumentácia
(Vytvorenie
dokumentácie)

Vytvorenie SÚBORU
ÚDAJOV o výrobku
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Príprava údajov: vytvorenie súboru údajov o výrobku
1
2

Vyberte „Primary Article
Identifier Type“ (Typ
primárneho identifikátora
výrobku)* pre svoj výrobok
alebo komplexný predmet.

Uveďte „name“ (názov)* svojho
výrobku alebo komplexného predmetu.

Kliknutím na „+ New article“
(Nový výrobok) vytvoríte nový
výrobok (súbor údajov).

Názov a primárny identifikátor
výrobku sú kľúčové pre prípravu
údajov, dokumentácií a vašich
oznámení v portáli „ECHA Submission
Portal“.

3

4
Vložte „Primary Article
Identifier* value“ (Hodnotu
primárneho indikátora
výrobku) pre svoj výrobok
alebo komplexný predmet.

Poznámka: Viac informácií o vymedzení pojmu „article“ (výrobok) a „complex object“ (komplexný predmet) nájdete v Usmerneniach k požiadavkám na látky vo výrobkoch.
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Príprava údajov: Identifikátory I.
Kliknite na „+ New item“
(Nová položka) a vložte
ďalšie názvy.

2
1

3

V poli „other names“ (ďalšie názvy) musíte vložiť ďalšie
názvy výrobkov alebo komplexných predmetov, ktoré sú
určené na dodanie spotrebiteľom, pričom takéto názvy sú pre
spotrebiteľov kľúčové na vyhľadávanie informácií v databáze
SCIP (napr. obchodná značka a model).

Vyberte druh ďalšieho
názvu.

Vložte ďalší názov
výrobku alebo
komplexného predmetu.

Na dokončenie
kliknite na tlačidlo
„Close“ (Zatvoriť).

Poznámka: Viac o požiadavkách na informácie nájdete v dokumente Požiadavky na oznámenia do databázy SCIP.

4
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Príprava údajov: identifikátory II.
5

Kliknutím na „+ New item“ (Nová položka)
vložíte „Other article identifiers“ (ďalšie
identifikátory výrobku) (číselné
a alfanumerické).

7

Vyberte druh ďalšieho
identifikátora
výrobku.

Kliknite sem na
odstránenie vloženej
položky.

6
Kliknutím na
riadok vložíte
ďalšie
identifikátory
výrobku.

„Other article identifiers“ (Ďalšie
identifikátory výrobku) je nutné
poskytnúť k výrobkom alebo ku
komplexným predmetom, ktoré sú
určené na dodanie spotrebiteľom,
keď sú takéto identifikátory dostupné
pre spotrebiteľov na vyhľadávanie
informácií v databáze SCIP.

8

Vložte ďalší
identifikátor výrobku
alebo komplexného
predmetu.

9

Na dokončenie
kliknite na tlačidlo
„Close“ (Zatvoriť).
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Príprava údajov: Hromadné
importovanie identifikátorov (III)

Kliknite na
„Prevziať
šablónu CSV“

1
Kliknite na „Importovať súbor

Do prevzatého vzoru
vo formáte Excel
vyplňte vlastné
údaje (pomocou
kódov z priloženého
zoznamu formátov
SCIP)

Poznámka: Pri používaní tejto funkcie použite osobitný vzor poľa.

“3

Skontrolujte, či sú
hodnoty v zozname
správne.

4

2
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Príprava údajov: kategorizácia
1

Vyberte „Article category“ (Kategória výrobku) z kombinovanej nomenklatúry
(KN) alebo databázy TARIC.
Vymedzuje výrobok alebo komplexný predmet podľa jeho funkcie alebo použitia
(podľa harmonizovaného zoznamu). Kľúčová je identifikácia dotknutých tokov
odpadu.

2
V poli „Production in European Union“ (Výroba
v Európskej únii) môžete odpovedať na otázku: vyrába
alebo zostavuje sa výrobok v EÚ?

Poznámka: Viac informácií o kategórii výrobku nájdete v dokumente Požiadavky na oznámenia do databázy SCIP.
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Kategória výrobku
Vyberte „Article Category“ (Kategóriu výrobku)
kliknutím na „Please search and select“
(Vyhľadajte a vyberte) alebo vpísaním textu do
poľa „Select by typing article text“.
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Príprava údajov: charakteristiky a obrázky
1

Kliknite na „+ New item“
(Nová položka) a vložte
obrázok.

2
Uveďte charakteristiky, čím
pomôžete identifikovať alebo
rozoznať nahlásený výrobok
alebo komplexný predmet.

3
Vložte hodnotu a vyberte
príslušnú jednotku.
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Príprava údajov: pokyny na bezpečné používanie
Uveďte dostatok informácií na bezpečné používanie
výrobku. Môžete „zaškrtnúť“ políčko, pokiaľ je
identifikácia kandidátskej látky dostatočná na
bezpečné používanie výrobku, alebo, ak je to
nevyhnutné, uveďte pokyny na bezpečné
používanie.
Minimálna požiadavka je zaškrtnúť políčko*.

1
Kliknite na „+ New item“ (Nová
položka) a vložte pokyny na
bezpečné používanie.

2

4

Vyberte súbor
(dokument).

3
Kliknutím na „+ New item“
(Nová položka) nahrajte
súbor obsahujúci pokyny na
demontáž.

5
Vyberte jazyk
dokumentu.
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Príprava údajov: výrobok a prvky vzbudzujúce obavy I.
Pri vytváraní súboru údajov o výrobku ako takom musíte v sekcii „Concern elements“ (Prvky vzbudzujúce obavy) uviesť informácie
o kandidátskej látke.
V súbore údajov o výrobku ako takom sa logicky nezobrazuje sekcia „Complex object component(s)“ [Komponent(-y) komplexných
predmetov].

1

Kliknutím na „+ New item“ (Nová položka) pridajte zoznam prvkov vzbudzujúcich obavy ku
každej kandidátskej látke, ktorá je prítomná vo výrobku. Ide o rozsah koncentrácie danej látky
a materiál, v ktorom je daná látka prítomná (samotný výrobný materiál alebo materiál vo
výrobku pochádzajúci z použitej zmesi, ktorá obsahuje danú kandidátsku látku). Prvky
vzbudzujúce obavy sa uvádzajú len v súvislosti s výrobkom (výrobkom ako takým alebo v rámci
komplexného predmetu).

2
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Príprava údajov: výrobok a prvky vzbudzujúce obavy II.

3

Kliknite na „Please select“ (Vyberte)
a uveďte rozsah koncentrácie
kandidátskej látky vo výrobku.
Z dostupného zoznamu
musíte vybrať jeden údaj
o rozsahu koncentrácie.
Rozsah koncentrácie sa
musí uviesť presne, ak
má predkladateľ túto
informáciu k dispozícii.
Musíte vybrať aspoň tú
možnosť, ktorá určuje
povinnosť oznámenia.

4
Musíte uviesť buď „Material category“
(Kategóriu materiálu), alebo „Mixture
category“ (Kategóriu zmesi).
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Príprava údajov: výrobok a prvky vzbudzujúce obavy III.

5

Vyberte „Material category“ (Kategóriu
materiálu) kliknutím na „Please search
and select..“ (Vyhľadajte a vyberte)
alebo vpísaním textu do poľa „Select by
typing article text“.
Kľúčová je identifikácia dotknutých tokov
odpadu z hľadiska materiálov.

6
Vyberte ďalšie kategórie materiálu,
aby ste poskytli lepší opis výrobného
materiálu.
46

Príprava údajov: výrobok a prvky vzbudzujúce obavy IV.
Z Európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS) vyberte kategóriu zmesi, ktorá opisuje zmes s obsahom kandidátskej látky zahrnutú
v ďalšom spracovaní výrobku (napr. náter, lepidlo, spájka).
Webová stránka EuPCS: https://poisoncentres.echa.europa.eu/sk/eu-product-categorisation-system

7

Vyberte „Mixture category“ (Kategóriu
zmesi) kliknutím na „Please search and
select..“ (Vyhľadajte a vyberte) alebo
vpísaním textu do poľa „Select by
typing article text“.
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Príprava údajov: výrobok a prvky vzbudzujúce obavy V.

Toto pole je relevantné vtedy, keď potrebujete
aktualizovať svoje oznámenie a deklarovať, že
v minulosti oznámený výrobok už danú kandidátsku
látku neobsahuje. K tomu môže dôjsť z rôznych
dôvodov, napríklad pri náhrade látky bezpečnejšou
alternatívou.
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Príprava údajov: komponent(-y) komplexných predmetov I.
Pri uvádzaní komplexného predmetu musíte pripojiť aj jeho komponenty (buď výrobok obsahujúci kandidátsku látku, alebo komplexný predmet
obsahujúci kandidátsku látku).

Objekt najvyššej
úrovne
Bicykel

Rukoväte riadidiel
Kolesá

Komponenty

Plášte

Poznámka: Viac informácií o vymedzení pojmu „article“ (výrobok) a „complex object“ (komplexný predmet) nájdete v Usmerneniach k požiadavkám na látky vo
výrobkoch
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Príprava údajov: komponent(-y) komplexných predmetov II.
1

2

Kliknite na „+ Select“
a vyberte komponent.

4

Kliknite na „+ New item“ (Nová položka)
a vložte komponent.

3

Vyberte zo zoznamu jestvujúcich
výrobkov alebo vytvorte nový
výrobok.

Môžete vyhľadať
jestvujúci
výrobok
s použitím
jednoduchého
vyhľadávania
alebo
rozšíreného
vyhľadávania.

Uveďte počet jednotiek komponentu v komplexnom
predmete. Môžete napísať jednu číselnú hodnotu do ľavého
poľa. Môžete pridať aj rozsah jednotiek. Vyberte „>=“
z ľavého zoznamu a napíšte najnižší počet do ľavého poľa.
Vyberte aj „<=“ z pravého zoznamu a napíšte najvyšší počet
do pravého poľa. Použite celé čísla.

Po výbere alebo vytvorení komponentu komplexného predmetu sa sekcia „Concern elements“ (Prvky vzbudzujúce obavy) už pre daný
komplexný predmet nezobrazuje. Súbor údajov o komplexnom predmete logicky nezobrazuje sekciu „Concern elements“.
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Príprava údajov: komponent(-y) komplexných predmetov III.
1
Kliknutím na „+ Create“
vytvoríte komponent
komplexného predmetu.

2
Vložte údaje
o komponente
komplexného predmetu.

Po pripojení komponentu komplexného
predmetu kliknite na „Save“ (Uložiť)
a pripojený komponent sa zobrazí v rámci
stromovej štruktúry na ľavej strane.

Kliknite sem na
odstránenie vloženej
položky.

3

Poznámka: Viac informácií o vymedzení pojmu „article“ (výrobok) a „complex object“ (komplexný predmet) nájdete v Usmerneniach k požiadavkám na látky vo výrobkoch 51

„Referencing“ (odkazovanie) v dokumentácii SCIP
Agentúra ECHA vyvinula funkciu odkazovania na
údaje v databáze SCIP, ktoré jej už boli
predložené. „Referencing“ (odkazovanie)
umožňuje pripraviť súbor údajov IUCLID na
vytvorenie dokumentácie o komplexnom
predmete pre databázu SCIP. Možno tak
predstaviť informácie o komponente komplexného
predmetu uvedením čísla SCIP odkazujúceho na
údaje, ktoré už boli do databázy SCIP predložené
(napr. prostredníctvom vašej spoločnosti alebo
vášho dodávateľa). Číslo SCIP môže poskytnúť
napríklad predchádzajúci dodávateľ v rámci
dodávateľského reťazca ako súčasť informácií
požadovaných článkom 33 ods. 1 nariadenia
REACH.

„Referencing“ (odkazovanie) – prehľad
Rukoväť riadidiel
Dokumentácia k oznámeniu SCIP:
•
•
•

Identifikátory
Pokyny na bezpečné používanie
Prvky vzbudzujúce obavy

Rukoväť riadidiel
Spoločnosť č. 1 (výrobca)

Rukoväť riadidiel
SCIP číslo 1

Rukoväť riadidiel
SCIP číslo 1 +
Informácie podľa článku 33
ods. 1 nariadenia REACH

(„Ľahký“) Dokumentácia k oznámeniu SCIP:
•
•
•

Cieľovými používateľmi tejto možnosti môžu byť
výrobcovia komplexných predmetov alebo
zostavovatelia.

Identifikátory
Pokyny na bezpečné používanie
Komponent(-y) komplexných predmetov

Bicykel A
Rukoväť riadidiel (SCIP číslo 1)
Spoločnosť č. 2
(zostavovateľ)

Koleso X (identifikátory+

kategorizácia+
charakteristika +
pokyny na bezpečné použitie + komponent
komplexného predmetu)

Poznámka: Viac informácií o funkcii „Referencing“ (Odkazovanie) nájdete v dokumente Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (Nástroje na
odkazovanie na údaje v databáze SCIP, ktoré už boli agentúre ECHA predložené).

Bicykel A
SCIP číslo 2
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Komponent(-y) komplexných predmetov a „Referencing“
(Odkazovanie)
Zobrazené kroky vysvetľujú, ako vytvoriť komponent komplexného predmetu odkazujúci na údaje v databáze SCIP, ktoré už boli predložené
agentúre ECHA.

1
Kliknutím na „+ Create“
vytvoríte odkaz v rámci
komponentu komplexného
predmetu.

3
Po pripojení komponentu komplexného
predmetu kliknite na „Save“ (Uložiť)
a pripojený komponent sa zobrazí v rámci
stromovej štruktúry na ľavej strane s ikonou
šípky.

2

Požadované údaje k odkazu v rámci komponentu
komplexného predmetu sú:
– „Article name“ (výstižný názov výrobku pre
spoločnosť, ktorá dané údaje pripravuje),
– „Primary article identifier type“ (typ primárneho
identifikátora výrobku): „SCIP Number“ (číslo SCIP),
– „Primary article identifier value“ (hodnota
primárneho identifikátora výrobku): dodávateľom
poskytnuté číslo SCIP výrobku, na ktorý dodávateľ
odkazuje, alebo číslo výrobku, na ktorý chcete
odkazovať (napr. jedno z čísel výrobkov, ktoré ste
predložili do databázy SCIP).

Poznámka: Identifikátor komponentu, ktorého sprístupnenie na webovej stránke
agentúry ECHA (databáza SCIP) uvádzate, je názov poskytnutý v pôvodnom oznámení
do databázy SCIP, na ktoré odkazujete (nie však názov, ktorý používate na jeho
nahlásenie). Napr. ak názov, na ktorý sa odkazuje v oznámení vášho dodávateľa, je
„Handlebar Grip“ (rukoväť riadidiel), ale vo svojom súbore údajov pomenujete výrobok
ako „H Grip_3_V2“, v tomto oznámení za zobrazí názov „Handlebar Grip“, a nie „H
Grip_3_V2“.

Poznámka: Viac informácií o funkcii „Referencing“ (Odkazovanie) nájdete v dokumente Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA (Nástroje na
odkazovanie na údaje v databáze SCIP, ktoré už boli agentúre ECHA predložené).
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Export súborov údajov a ďalšie funkcie
Kliknutím na
ikonu s tromi
bodkami otvorte
ďalšie funkcie.

Lokálne exportujte
súbor údajov
kliknutím na „Export
to i6z“. Súbor údajov
výstižne pomenujte na
pomoc so správou
súborov údajov.

Pre daný súbor údajov
vytvorte náhľad
hlásenia s citlivými
informáciami aj bez
nich.

Zobrazte
príslušné
dokumentácie.
Kliknutím na
„Validate“ vykonajte
overenie súboru
údajov.

Kliknutím na
„Create Dossier“
vytvorte
dokumentáciu.
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Overiť informácie
V tejto kapitole sa opisuje funkcia „Sprievodca overením“.

Sprievodca overením
„Validation Assistant“ (Sprievodca overením) vykonáva overovanie podľa vopred vymedzených pravidiel, a tým overuje, či boli informácie
vložené správnym spôsobom.
Na použitie tejto funkcie musí používateľ vybrať pracovný kontext.
Na základe platných pravidiel sa určí, či vytvorená dokumentácia úspešne prešla overením alebo prešla s výstrahami, alebo bola neúspešná.
Výstupom overenia je hlásenie, ktoré vymenúva pravidlá (ak sú dané), na základe ktorých prebehlo overenie. Zoznam pravidiel overovania
nájdete v tomto dokumente „Validation rules for SCIP notifications“ (Pravidlá overovania oznámení do databázy SCIP).
V poli „Working context“
(Pracovný kontext) vyberte:
„SCIP Notification“
(Oznámenie do databázy
SCIP)

1

2

Kliknite na
„Validate“ (Overiť).

Systém umožňuje doplnenie
názvu dokumentácie, ktorý
možno vytvoriť po použití
funkcie Sprievodca overením
(môže sa vyplniť alebo upraviť
neskôr).

3
Kliknite na
„Validate“ (Overiť).

4
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Hlásenie o overení súboru údajov
Funkcia „Validation Report“ (Hlásenie o overení) po zadaní pravidiel vytvorí kontrolný zoznam bodov označených ako „failures“ (neúspešné
overenie) alebo „warnings“ (výstrahy).
„Re-validate“
(Overiť znova).

3
Kliknutím na
„Export to Excel“
(Exportovať do
Excelu)
exportujete
hlásenie o overení
do excelového
súboru.

1

Použite tento odkaz, ak je
dostupný, na presmerovanie do
časti, ktorá vyžaduje dodatočnú
kontrolu alebo doplnenie údajov.

2

Vykonajte zmeny, kde je to
potrebné, a kliknite na „Save“
(Uložiť). Až potom kliknite na
„Re-validate“ (Overiť znova).
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Hlásenie o overení súboru údajov
Pokiaľ nezadáte nijaké pravidlá, hlásenie o overení vás upozorní dodatočnou poznámkou, že ďalšie overovanie
vykoná systém pri predložení oznámenia.

Kliknutím na „X“ sa
vrátite na zobrazenie
výrobku.
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Vytváranie dokumentácie
V tejto kapitole sa opisujú funkcie vytvárania dokumentácie.

Vytváranie dokumentácie
1

V poli„Working context“
(Pracovný kontext) vyberte:
„SCIP Notification“ (Oznámenie do
databázy SCIP)

2

Kliknite na „Create
Dossier“ (Vytvoriť
dokumentáciu).

Kliknutím na „Proceed to
submission“ (Prejsť na
predloženie) otvoríte
„Submission Portal“
(Portál pre oznámenia).
3

Vložte názov
dokumentácie.
4 Kliknite na „Create
Dossier“ (Vytvoriť
dokumentáciu).

Kliknutím na „Open
Dossier“ zobrazíte
dokumentáciu.
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Zobrazenie dokumentácie

Informácie o type
predkladanej
dokumentácie.

Verzia formátu
SCIP.

Predmet
dokumentácie
zhodný s názvom
výrobku uvedeným
v súbore údajov.

Používateľské
poznámky
k dokumentácii
uvedené pri
vytvorení.
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Export dokumentácií a ďalšie funkcie
Kliknutím na „View
dossiers“ (Zobraziť
dokumentácie)
otvoríte ďalšie verzie
dokumentácie.

Kliknutím na „Go to
source“ (Prejsť na
zdroj) otvoríte súbor
údajov súvisiacich
s dokumentáciou.

Kliknite na „Validate“
(Overiť) a otvoríte
overovanie
dokumentácie.

Lokálne exportujte
súbor údajov kliknutím
na „Export to i6z“.
Dokumentáciu výstižne
pomenujte na pomoc so
správou dokumentácie.

Pre danú dokumentáciu
vytvorte náhľad hlásenia
s citlivými informáciami
aj bez nich.

Kliknutím na
ikonu s tromi
bodkami otvoríte
ďalšie funkcie.

Kliknutím na „Proceed to
submission“ (Prejsť na
predloženie) otvoríte
„Submission Portal“ (Portál pre
oznámenia).

Porovnajte dve
dokumentácie.
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Predloženie oznámenia do databázy SCIP
V tejto kapitole sa opisuje, ako predložiť oznámenie do databázy SCIP.

„ECHA Submission Portal“ (Portál ECHA na predkladanie oznámení)
„ECHA Submission Portal“ (Portál ECHA na predkladanie oznámení) je online nástrojom na predkladanie informácií v harmonizovanom
formáte.

Po úspešnom prihlásení do systému sa otvorí vstupná stránka „ECHA Submission Portal“ (Portálu ECHA na predkladanie
oznámení).

Navigačná ponuka
portálu.

Na vstup do tohto portálu použite stránku ECHA Cloud Service.
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Prehľad procesu predkladania oznámení do
databázy SCIP
(Portál pre oznámenia)
1
Nahrať a predložiť
dokumentáciu

2

1

Automatické
overenie
predloženého
oznámenia

3
Hlásenie
o predložení

Predloženie
zjednodušeného
oznámenia do
databázy SCIP

Poznámka: Viac informácií o funkcii „Simplified SCIP notification“ (zjednodušené oznámenie do databázy SCIP) nájdete v dokumente Tools to refer to
SCIP data already submitted to ECHA (Nástroje na odkazovanie na údaje v databáze SCIP, ktoré už boli agentúre ECHA predložené).
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Stránka vyhľadávania na portáli „ECHA Submission Portal“
Dialógová ikona vás
prepojí k externým
zdrojom informácií,
napr. k návodom.

Ikona zvončeka znamená
upozornenie (napr. pri
vydaní novej verzie).
Ikona používateľa zobrazuje meno
používateľa a obchodné meno právnickej
osoby. Kliknutím na ňu otvoríte nové
okno, kde sa možno presmerovať na
hlavný panel „ECHA Cloud“, funkciu
spravovania kont a funkciu odhlásenia.

„Export to Excel“ po
vyhľadaní exportuje
zoznam predložení do
excelového súboru.

Zoznam predložení je prázdny,
kým oznámenie nepredložíte.
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Stránka vyhľadávania na portáli
„ECHA Submission Portal“
Tu sa zobrazí zoznam všetkých predložení, ktoré vykonala príslušná právnická osoba.

Symbol
počiatočného
predloženia

Názov dokumentácie
a výrobku.
„SCIP number“
(číslo SCIP)*

Typ a hodnota primárneho
identifikátora výrobku.

Symbol aktualizácie
predloženia

Kliknutím na
„submission number“
(číslo predloženia)
zobrazíte hlásenie
o predložení.

Dátum predloženia
Ikona indikuje stav každého zo zobrazených predložení:
„
„
„

“ indikuje úspešné predloženie,
“ indikuje neúspešné predloženie,
“ indikuje úspešné predloženie, ktoré však obsahuje výstrahy.

V niektorých prípadoch môže systém počas spracovania predloženia indikovať
stav „pending“ (vybavuje sa) okrúhlym symbolom indikujúcim čakanie.

*Číslo SCIP systém prideľuje k počiatočnému oznámeniu o výrobku do databázy SCIP.
Je rovnaké pre všetky predloženia súvisiace s tým istým výrobkom (s rovnakou
právnickou osobou, typom a hodnotou primárneho identifikátora výrobku).
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„Search criteria“ (Kritériá vyhľadávania)
Vyhľadávať podľa typu
dokumentácie.

1

2

3
Vyhľadávať podľa dátumu predloženia,
stavu predloženia alebo typu oznámenia.

Po uvedení čísla
SCIP systém
zobrazí vaše
predložené
oznámenia alebo
zjednodušené
oznámenia
(SSN) s daným
číslom SCIP.
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„ECHA submission portal“ (Portál ECHA
na predkladanie oznámení)
Nahrávanie a predkladanie
Prostredníctvom tejto stránky môžete nahrať a predložiť oznámenie do databázy SCIP.

2

Keď vyberiete správny súbor na
nahratie, objaví sa tu. Ak
vyberiete nesprávny súbor,
jednoducho kliknite na
„Remove“ (Odstrániť)
a nahrajte nový súbor.

1

Kým predložíte dokumentáciu
SCIP, najprv ju musíte nahrať
sem. Urobíte tak buď výberom
príslušného súboru pomocou
funkcie „Browse“ (Vyhľadať),
alebo „Drag and drop“
(Presunúť myšou).

3
Keď je dokumentácia
pripravená, predložíte ju
kliknutím na „Submit“.

4

Po predložení sa
k oznámeniu priradí
„Submission number“
(Číslo predloženia).
Kliknutím na číslo
predloženia zobrazíte
hlásenie o predložení.
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„Validation succeeded“ (úspešné overenie) – oznámenie úspešne prešlo overením a dokumentácia
sa ďalej predkladá do databázy SCIP.

Hlásenie o predložení I.
Systém automaticky
priradí „submission
number“ (číslo
predloženia) každému
predloženiu.

Číslo SCIP systém prideľuje
k počiatočnému oznámeniu
o výrobku do databázy
SCIP. Je rovnaké pre všetky
predloženia súvisiace s tým
istým výrobkom (s rovnakou
právnickou osobou, typom
a hodnotou primárneho
identifikátora výrobku).

„Validation succeeded“ (úspešné overenie) ! – oznámenie prešlo overením s výstrahami.
Predkladateľ bude mať správu o overení so zoznamom možných nedostatkov k dispozícii.
„Validation failed“ (neúspešné overenie) X – dokumentácia neprešla overením a nepredkladá sa
ďalej do databázy SCIP. Správa o overení so zoznamom nedostatkov je k dispozícii predkladateľovi,
ktorý musí oznámenie znovu predložiť.

Meno používateľa
Meno právnickej osoby
UUID právnickej osoby

Informácie o používateľovi
a právnickej osobe (meno
a UUID), ktorí predkladajú
oznámenie do databázy SCIP.

Udalosti
v
procese
predkladania a údaje o čase.

Obsahuje záznam o všetkých
predloženiach súvisiacich
s daným číslom SCIP.
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Meno používateľa
Meno právnickej osoby
UUID právnickej osoby

Hlásenie o predložení II.:
Informácie o predložení

Číslo SCIP systém prideľuje k počiatočnému oznámeniu o výrobku do databázy SCIP.
Je rovnaké pre všetky predloženia súvisiace s tým istým výrobkom (s rovnakou
právnickou osobou, typom a hodnotou primárneho identifikátora výrobku).
Názov výrobku v rámci predloženého oznámenia.
Typ a hodnota primárneho identifikátora výrobku v rámci predloženého oznámenia.
Názov dokumentácie v rámci predloženého oznámenia.

UUID dokumentácie – univerzálny jedinečný identifikátor dokumentácie v rámci
predloženého oznámenia.
Názov súboru predloženej dokumentácie.

Typ oznámenia: počiatočné alebo aktualizované
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Zjednodušené oznámenie do databázy SCIP (SSN)
Agentúra ECHA vyvinula nástroj SSN (Simplified SCIP notification) na ľahšie splnenie povinnosti predložiť oznámenie do databázy SCIP bez
prípravy dokumentácie IUCLID. Môže ísť napríklad o distribútorov (nie však dovozcov) v rámci toho istého dodávateľského reťazca alebo
o spoločnosti tej istej skupiny podnikateľských subjektov (Q&A 1777).
Je využiteľné len v prípade, keď sa daný výrobok/komplexný predmet prijíma aj dodáva.
Príjemca výrobku môže uviesť číslo SCIP poskytnuté na portáli ECHA Submission Portal, a tak použiť informácie, ktoré už agentúre ECHA
predložil napríklad predchádzajúci dodávateľ z rovnakého dodávateľského reťazca.
Predložením zjednodušeného oznámenia príjemca výrobku prepája obsah svojho oznámenia s pôvodným oznámením, na ktoré odkazuje, a s
jeho aktualizáciami (napr. s oznámením od predchádzajúceho dodávateľa z rovnakého dodávateľského reťazca).

Poznámka: Viac informácií o funkcii „Referencing“ (Odkazovanie) nájdete v dokumente Tools to refer to SCIP data already submitted
to ECHA (Nástroje na odkazovanie na údaje v databáze SCIP, ktoré už boli agentúre ECHA predložené).
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Ako funguje zjednodušené oznámenie do databázy SCIP (SSN)?
Potrebné nadväzujúce kroky vymenúvame a vysvetľujeme pomocou hypotetického príkladu (bicykla).

1
Bicykel A
Právnická osoba –
PO1
Výrobca – dovozca

Bicykel A
Oznámenie
SCIP 1

Bicykel A
Číslo SCIP 1

2
PO2 + číslo SCIP 1
Bicykel A SSN
Bicykel A
NOVÉ
číslo
SCIP 2

3
Bicykel A
Číslo SCIP 1+
Informácie podľa
článku 33 ods. 1
nariadenia
REACH

Bicykel A

5

4

PO3 + čísl
o SCIP 1
Bicykel
A SSN

4

Bicykel A
NOVÉ
číslo
SCIP 3

Právnická osoba – PO2
Distribútor

5
Bicykel A

Bicykel A
Právnická osoba – PO3
Distribútor

Číslo SCIP 3
+
Informácie podľa
článku 33 ods. 1
nariadenia REACH
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Kroky 1 a 2

Účastník dodávateľského reťazca (napr. výrobca, dovozca alebo
zostavovateľ) výrobku alebo komplexného predmetu predkladá
dokumentáciu k oznámeniu do databázy SCIP agentúre ECHA.

1
Bicykel A
Právnická osoba – PO1
Výrobca – dovozca

Bicykel A
Oznámenie
SCIP 1

Bicykel A
Číslo SCIP 1

2

Výsledkom úspešného
predloženia je, že
predkladateľ prijme od
agentúry ECHA číslo SCIP
pre daný výrobok ako taký
alebo pre komplexný
predmet.

Meno používateľa
Meno právnickej osoby
UUID právnickej osoby

Hlásenie
o predložení
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Krok 3: Spoločné využívanie čísla SCIP
Dodávateľ výrobku ako takého alebo komplexného predmetu (napr. výrobca, dovozca alebo zostavovateľ) poskytne číslo SCIP, ktoré prijal v rámci
hlásenia o predložení oznámenia, ako súčasť informácií komunikovaných zákazníkom v rámci dodávateľského reťazca podľa článku 33 ods. 1
nariadenia REACH.
Ak dodávateľ predložil k svojim výrobkom alebo komplexným predmetom viac oznámení do databázy SCIP, tento účastník môže príslušné
informácie, predložené v rámci jedného alebo niekoľkých oznámení, exportovať do excelového súboru, ktorý môžu využiť aj ďalšie subjekty
či zákazníci.

Bicykel A

Funkcia „Export to Excel“
(exportovať do excelového
súboru) umožňuje exportovať
čísla SCIP mnohých
oznámení, ako aj ďalšie
informácie o oznámeniach.

Právnická osoba – PO1
Výrobca – dovozca

3
Bicykel A
Číslo SCIP 1
+
Informácie
podľa článku 33
ods. 1
nariadenia
REACH

Právnická osoba –
PO2
Distribútor

Právnická osoba – PO3
Distribútor

Číslo SCIP

Názov
dokumentácie
a výrobku

Typ a hodnota primárneho
identifikátora výrobku
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Krok 4: Zjednodušené oznámenie do databázy
SCIP (SSN)
Právnická osoba môže predložiť buď jedno zjednodušené oznámenie do databázy SCIP, alebo viacero oznámení SSN v rámci jedného
kroku (hromadné oznámenie), a to tým, že na účely oznámenia poskytne excelový súbor so zoznamom čísel SCIP.

4
PO2 + číslo
SCIP 1
Bicykel
A SSN

Bicykel A
NOVÉ
číslo
SCIP 3

Bicykel A
Právnická osoba – PO3
Distribútor
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Zjednodušené oznámenie do databázy SCIP
(SSN): samostatné číslo SCIP

Meno a UUID
právnickej osoby,
ktorá predkladá SSN.
Uveďte číslo SCIP výrobku alebo
komplexného predmetu, ktorý sa má
oznámiť, a kliknite na „Submit“ (Predložiť).

Po predložení sa
k oznámeniu priradí
„Submission number“
(Číslo predloženia).
Kliknutím na číslo
predloženia zobrazíte
hlásenie o predložení.

Číslo SCIP použité
v rámci predloženia
SSN.
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Hromadné zjednodušené oznámenie
do databázy SCIP (SSN) –
Nahrajte excelový súbor, ktorý v prvom stĺpci
obsahuje zoznam čísel SCIP výrobkov
a komplexných predmetov na oznámenie.
Nahrajte súbor buď pomocou funkcie
„Browse“ (Vyhľadať), alebo „‘Drag& drop“
(Presunúť myšou).

Systém zobrazí záznamy nahraté
z excelového súboru. Ak sú hodnoty
v zozname správne, kliknite na
„Submit“ (Predložiť).

Meno a UUID
právnickej osoby,
ktorá predkladá SSN.

Po predložení sa
k oznámeniu priradí
„Submission number“
(Číslo predloženia).
Kliknutím na číslo
predloženia zobrazíte
hlásenie o predložení.

Systém zobrazí
záznamy použité na
predloženie SSN.
78

Krok 5: Hlásenie o predložení, nové číslo SCIP
Ak je stav oznámenia
„succeeded“ (úspešné), proces
oznámenia je dokončený.

Informácie
o používateľovi
a právnickej osobe
(meno a UUID), ktorí
predkladajú
oznámenie do
databázy SCIP.

Meno používateľa
Meno právnickej osoby
UUID právnickej osoby

PO2 + čísl
o SCIP 1
Bicykel
A SSN

5

Bicykel A
NOVÉ
číslo
SCIP 3

NOVÉ číslo SCIP na
spoločné využitie pre
ďalšieho účastníka
v dodávateľskom reťazci.
Číslo SCIP použité v rámci
predloženia SSN od
predchádzajúceho
dodávateľa.

Názov výrobku a typ
a hodnota primárneho
identifikátora výrobku
z oznámenia SCIP, na ktoré
sa odkazuje (v databáze
SCIP).

Bicykel A
Právnická osoba – PO3
Distribútor
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Zjednodušené oznámenie do databázy SCIP (SSN)
pre jednu alebo viac právnických osôb
Funkcia „Foreign user“ (Cudzí používateľ) umožňuje zástupcom tretích strán predkladať údaje
v mene zodpovedného subjektu.
Cudzí používateľ môže v rámci jedného procesu predložiť viacero zjednodušených oznámení (SSN)
za jednu alebo viac právnických osôb.
Funkcia sa používa napríklad vtedy, keď spoločnosti patriace do tej istej skupiny podnikateľských
subjektov umiestňujú na trh prostredníctvom SSN rovnaký výrobok (pozri Q&A 1777).

Ako sa používa?
1. Nastavte práva cudzích používateľov pre
zainteresované právnické osoby.
2. Vytvorte zoznam čísel SCIP, ktoré potrebujete predložiť
v rámci SSN.
3. Prihláste sa do portálu „ECHA submission portal“.
4. Vyberte možnosť „Submit a simplified SCIP Notification“
(Predložiť zjednodušené oznámenie do databázy SCIP).
Viac informácií o funkcii „cudzí používateľ“ je k dispozícii na stránkach Q&A 1665, Q&A 960 a ECHA Accounts manual
(Príručka ku kontu ECHA).

80

Samostatné číslo SCIP v rámci SSN I.
1

Nastavte práva
cudzích
používateľov
pre
zainteresované
právnické
osoby.

2

Samostatné číslo SCIP v rámci SSN:
Vložte číslo SCIP výrobku alebo
komplexného predmetu na oznámenie
a kliknite na „Continue“ (Pokračovať).
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Samostatné číslo SCIP v rámci SSN II.

3
Meno
právnickej
osoby A
Meno právnickej
osoby B

Vyberte jednu alebo viacero
právnických osôb zo svojho
zoznamu a kliknite na
„Submit“ (Predložiť).

Meno právnickej osoby A
Meno právnickej osoby B
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Samostatné číslo SCIP v rámci SSN III.

Číslo SCIP použité
v rámci predloženia
SSN.

Meno právnickej osoby
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Hromadné zjednodušené oznámenie
do databázy SCIP (SSN) I.
1

Nastavte práva
cudzích
používateľov
pre
zainteresované
právnické
osoby.

2
Nahrajte excelový súbor,
ktorý v prvom stĺpci obsahuje
zoznam čísel SCIP výrobkov
a komplexných predmetov na
oznámenie.

Pozrite „Krok 3: Spoločné využívanie čísla SCIP“ (na snímke 74) s pokynmi, ako môže predkladateľ pomocou excelového súboru zdieľať čísla SCIP
výrobkov ako takých alebo komplexných predmetov, ktoré predložil v oznámení.
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Hromadné zjednodušené oznámenie do databázy SCIP
(SSN) II.

3

Systém zobrazí záznamy
nahraté z excelového
súboru. Skontrolujte, či
sú hodnoty v zozname
správne.

Vyberte jednu
alebo viacero
právnických osôb
zo svojho
zoznamu
a kliknite na
“Submit“
(Predložiť).

LE name A

LE name B
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4

Hromadné zjednodušené oznámenie do databázy SCIP
(SSN) III.

Meno právnickej osoby B
Meno právnickej osoby B
Meno právnickej osoby B
Meno právnickej osoby B
Meno právnickej osoby B
Meno právnickej osoby A
Meno právnickej osoby A
Meno právnickej osoby A
Meno právnickej osoby A
Meno právnickej osoby A

Kliknutím na číslo
predloženia zobrazíte
príslušné hlásenie
o predložení.

Čísla SCIP použité
v rámci predloženia
SSN.
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Hlásenie o predložení

Meno používateľa
Meno právnickej osoby A
UUID právnickej osoby

NOVÉ číslo SCIP v rámci
nového predloženia SSN

Číslo SCIP použité
v rámci predloženia SSN
od predchádzajúceho
dodávateľa.
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Aktualizácia informácií v databáze SCIP
Ak je potrebná aktualizácia informácií o výrobku v databáze SCIP, môžete upraviť súbor údajov
o výrobku a vytvoriť novú dokumentáciu. Primárny identifikátor výrobku v dokumentácii musí
zostať úplne rovnaký.
Predloženie dokumentácie tou istou právnickou osobou s nezmeneným primárnym identifikátorom
výrobku sa v databáze SCIP spracuje ako aktualizácia oznámenia o danom výrobku alebo
komplexnom predmete.

Prehľad procesu aktualizácie oznámení
v databáze SCIP
2

1
Aktualizácia
súboru údajov

Proces overenia

4

3
Nová
dokumentácia
(aktualizované
informácie
o výrobku)

Predloženie novej
dokumentácie
Nové číslo
predloženia
Rovnaké číslo SCIP

Dokumentácia

Dôležité upozornenie:
Na vytvorenie aktualizácie oznámenia v databáze SCIP musí nová dokumentácia obsahovať ten istý primárny identifikátor
výrobku.
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Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Cieľom tohto dokumentu je pomôcť používateľom pri plnení ich povinností
podľa článku 9 ods. 1 písm. i) rámcovej smernice o odpade (WFD).
Používateľom však pripomíname, že znenie WFD je jediným autentickým
právnym materiálom a že informácie v tomto dokumente nepredstavujú
právne poradenstvo. Za spôsob použitia týchto informácií zodpovedá výhradne
používateľ. Európska chemická agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za
spôsob použitia informácií uvedených v tomto dokumente.
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