Εξάσκηση στα εργαλεία ΤΠ του κανονισμού REACH:
•

IUCLID 6

•

Έλεγχος πληρότητας

•

Κανονιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα
•

Λειτουργίες του IUCLID 6

•

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης

•

Δημιουργία φακέλου

•

Κανονιστική επεξεργασία

•

Σύνοψη

•

Υποστήριξη και καθοδήγηση

Λειτουργίες του IUCLID 6

Δημιουργία πλήρους φακέλου στο IUCLID
1.
•

Μεταβείτε στο IUCLID

•

Δημιουργήστε σύνολο δεδομένων ουσίας

•

Συμπληρώστε τις πληροφορίες

2.
•

Εφαρμόστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης στο σύνολο δεδομένων

•

Διορθώστε τα σφάλματα

3.
•

Δημιουργήστε τον φάκελο

•

Εφαρμόστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης (Validation Assistant)
στον φάκελο

•

Σε περίπτωση σφαλμάτων, διορθώστε το σύνολο δεδομένων ή
δημιουργήστε νέο φάκελο

Μεταφόρτωση
•

Εγγραφείτε και μεταφορτώστε την εφαρμογή

Υποστήριξη
•

Μεταφόρτωση δεδομένων, π.χ. ουσίες αναφοράς

•

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση

•

Μετάβαση από το IUCLID5 στο IUCLID6

•

Τεχνικά εγχειρίδια

•

και άλλα

Βασικές λειτουργίες
Πεδίο ελεύθερου κειμένου στην επάνω δεξιά γωνία
•

Αναζήτηση βάσει UUID

Ουσία
•

Δημιουργήστε νέα ουσία ή τροποποιήστε τις υφιστάμενες ουσίες σας εδώ

Υπόδειγμα
•

Δημιουργήστε υπόδειγμα για να χρησιμοποιήσετε τα ίδια δεδομένα
παραμέτρων σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Φάκελος
•

Προβάλετε τους φακέλους σας

Εισαγωγή
•

Εισαγάγετε αρχεία
•

ΝΟ (Νομική Οντότητα)

•

σύνολα δεδομένων ουσίας

•

ουσίες αναφοράς

Ουσία αναφοράς
•

Αποθηκεύστε χημικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα χημικά
προϊόντα μόλις εισαχθούν στη βάση δεδομένων και από εκεί συνδέστε τα
με οποιαδήποτε ενότητα του IUCLID.

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Επικυρώστε τα σύνολα δεδομένων της ουσίας και τους τελικούς

φακέλους για να ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο σφαλμάτων
Προεπισκόπηση διάδοσης
•

Δείτε ποιες πληροφορίες θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του ECHA

Εργαλείο υπολογισμού τελών
•

Υπολογίστε το τέλος

Κατάλογος συνόλων δεδομένων
•

Βρείτε το δικό σας σύνολο δεδομένων από τον κατάλογο των συνόλων
δεδομένων όλων των ουσιών

Περιεχόμενο συνόλου δεδομένων
•

Κάντε κλικ στην καρτέλα «TOC» για να εμφανιστεί ο πίνακας
περιεχομένων του συνόλου δεδομένων

•

Η προεπιλεγμένη προβολή είναι «REACH Complete» (Πλήρης πίνακας
περιεχομένων του REACH)

•

Επιλέξτε την επιθυμητή προβολή από το μαύρο βέλος

•

Στα μπλε πλαίσια εμφανίζονται οι επιλογές του κύριου καταχωρίζοντος

•

Στο πορτοκαλί πλαίσιο εμφανίζονται οι επιλογές του καταχωρίζοντος
μέλους

Δομή ενοτήτων
•

Οι υποχρεωτικές ενότητες επισημαίνονται με κόκκινο αστερίσκο *

Απαιτήσεις δεδομένων
•

Οι απαιτήσεις για τον φάκελο του κύριου καταχωρίζοντος σε σύγκριση με
τις απαιτήσεις για τον φάκελο μέλους.

•

Ο κύριος καταχωρίζων πρέπει να υποβάλει τα δεδομένα στις ενότητες
των παραμέτρων εξ ονόματος των μελών. Υπεύθυνα για την ποιότητα
των δεδομένων είναι από κοινού όλα τα μέλη της κοινής υποβολής (όχι
μόνο ο κύριος καταχωρίζων). Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με τα
δεδομένα που υποβάλλονται από κοινού, ή εάν η ποσοτική κατηγορία της
κοινής υποβολής δεν καλύπτει την ποσότητα του μέλους, τότε το μέλος
μπορεί να υποβάλει χωριστά δεδομένα στις ενότητες 4-8. Η ενέργεια
αυτή θεωρείται απόσυρση από την κοινή υποβολή και η ενότητα 14 του
IUCLID πρέπει να συμπληρωθεί με τα δεδομένα της απόσυρσης. Στις
καταχωρίσεις με απόσυρση επιβάλλεται υψηλότερο τέλος.

Συμπλήρωση συνόλου δεδομένων
•

Το IUCLID 6 βασίζεται σε αρχεία.

•

Κάντε δεξί κλικ στο όνομα μιας ενότητας για να δημιουργήσετε νέο
αρχείο ή περίληψη παραμέτρου

Συμβουλές για τη συμπλήρωση συνόλου δεδομένων 1/2
•

Κάθε τιμή πρέπει να συνοδεύεται από μονάδα

•

Κάθε φορά που επιλέγεται η τιμή «other» (άλλο), πρέπει να παρέχεται
αιτιολόγηση στο αντίστοιχο πεδίο ελεύθερου κειμένου

•

Κάθε αιτιολόγηση πρέπει να είναι (επιστημονικά) τεκμηριωμένη

Συμβουλές για τη συμπλήρωση συνόλου δεδομένων 2/2
•

Χρησιμοποιήστε τα υποδείγματα ελεύθερου κειμένου ως καθοδήγηση

Χρειάζεστε βοήθεια; Πατήστε F1
•

Το IUCLID περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα Βοήθειας. Πατήστε F1
για να μεταβείτε σε αυτό Περιέχει:
•

Πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του IUCLID

•

Κείμενο βοήθειας για τα πεδία του IUCLID

•

Εγχειρίδια για την κατάρτιση φακέλων, π.χ. για την κατάρτιση
φακέλου καταχώρισης

Δημιουργία πλήρους φακέλου
1.
•

Δημιουργήστε το σύνολο δεδομένων

•

Συμπληρώστε τις πληροφορίες

2.
•

Εφαρμόστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης στο σύνολο δεδομένων

•

Διορθώστε τα σφάλματα

3.
•

Δημιουργήστε τον φάκελο

•

Εφαρμόστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης στον φάκελο

•

Σε περίπτωση σφαλμάτων, διορθώστε το σύνολο δεδομένων ή
δημιουργήστε νέο φάκελο

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης (VA) για να
βεβαιωθείτε ότι το σύνολο δεδομένων ουσίας περιέχει όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την ποσοτική κατηγορία και τον τύπο
υποβολής σας. Η χρήση του βοηθητικού εργαλείου επικύρωσης
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να προκύψουν σφάλματα κατόπιν διενέργειας
του ελέγχου επιχειρησιακών κανόνων (BRC) και του ελέγχου τεχνικής
πληρότητας (TCC), όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα ανεπιτυχούς
έκβασης αυτών των ελέγχων. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να
δίνετε προσοχή στις εργασίες και στα μηνύματά σας στο REACH-ΙΤ, ώστε
να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδοποιήσεις του ECHA και να ενεργείτε
αναλόγως.

•

Στο βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης εμφανίζονται οι επιχειρησιακοί
κανόνες που μπορούν να ελεγχθούν σε επίπεδο IUCLID, αλλά όχι οι
κανόνες που εξαρτώνται από το REACH-IT, π.χ. ονομασία της κοινής
υποβολής, αριθμός τελευταίας υποβολής, κ.λπ.

•

Στο βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης εμφανίζονται όλοι οι κανόνες του
ελέγχου τεχνικής πληρότητας που ελέγχονται αυτόματα. Ο ECHA θα
διενεργήσει συμπληρωματικούς μη αυτόματους ελέγχους που δεν είναι
δυνατόν να αναπαραχθούν από το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης.

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Επιλέξτε τον τύπο υποβολής

•

Κάντε κλικ στην επιλογή «Next» (Επόμενο).

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Συμπληρώστε τις πληροφορίες της επικεφαλίδας του φακέλου για να
έχετε το σωστό αποτέλεσμα.

•

Κάντε κλικ στην επιλογή «Next» (Επόμενο).

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Σε αυτό το παράδειγμα προέκυψε ένα σφάλμα από τον έλεγχο
επιχειρησιακών κανόνων και ένα σφάλμα από τον έλεγχο τεχνικής
πληρότητας, τα οποία πρέπει αμφότερα να διορθωθούν πριν από τη
δημιουργία του φακέλου.

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Στο παράδειγμα αυτό παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το
πώς να διαβάσετε τα αποτελέσματα του βοηθητικού εργαλείου
επικύρωσης.

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα του σφάλματος και επιλέξτε «Open
document» (Άνοιγμα εγγράφου). Το IUCLID ανοίγει το σημείο του
σφάλματος. Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή για σφάλματα του
ελέγχου επιχειρησιακών κανόνων, μόνο για σφάλματα του ελέγχου
τεχνικής πληρότητας. Εναλλακτικά μπορείτε να μεταβείτε μη αυτόματα
στο σημείο του σφάλματος μέσω της δομής ενοτήτων του IUCLID.

•

Μην εκπλαγείτε εάν κάνετε κλικ στο μήνυμα του σφάλματος και δεν
μεταβείτε πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αρχείο λείπει
εντελώς και ότι πρέπει να δημιουργήστε ένα και να το συμπληρώσετε.

•

Διαβάστε το μήνυμα του σφάλματος πολύ προσεκτικά. Σας λέει ακριβώς
τι πρέπει να κάνετε για να διορθώσετε το σφάλμα.

Βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης
•

Καμιά φορά μπορεί το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης να εξαφανιστεί.
Όταν προσπαθήσετε να το ξανανοίξετε εμφανίζεται ένα μήνυμα
σφάλματος το οποίο σας ενημερώνει ότι είναι ήδη ανοιχτό. Για να
ξανανοίξετε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης κάντε κλικ στο εικονίδιό
του στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας σας στο IUCLID.

Δημιουργία φακέλου

Δημιουργία πλήρους φακέλου
1.
•

Δημιουργήστε το σύνολο δεδομένων

•

Συμπληρώστε τις πληροφορίες

2.
•

Εφαρμόστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης στο σύνολο δεδομένων

•

Διορθώστε τα σφάλματα

3.
•

Δημιουργήστε τον φάκελο

•

Εφαρμόστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης στον φάκελο

•

Σε περίπτωση σφαλμάτων, διορθώστε το σύνολο δεδομένων ή
δημιουργήστε νέο φάκελο

Δημιουργία φακέλου
•

Αφού διορθώσετε όλα τα σφάλματα του συνόλου δεδομένων μπορείτε να
δημιουργήσετε τον φάκελο.

Οδηγός δημιουργίας φακέλου
•

Επιλέξτε το κατάλληλο υπόδειγμα φακέλου. Υπάρχουν δύο μόνο
υποδείγματα που προορίζονται για τα καταχωρίζοντα μέλη. Βλ. επίσης
διαφάνεια 12.

•

Εάν είστε ο κύριος καταχωρίζων, τότε η ποσοτική κατηγορία του
υποδείγματος φακέλου πρέπει να καλύπτει τη συμφωνημένη ποσότητα
της κοινής καταχώρισης. Μπορείτε να επιλέξετε τη δική σας ποσοτική
κατηγορία στο επόμενο βήμα.

Οδηγός δημιουργίας φακέλου
•

Εάν η έκθεση χημικής ασφάλειας και/ή οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης
παρέχονται από τον κύριο καταχωρίζοντα εξ ονόματος των μελών, τότε
πρέπει να επιλεγούν τα αντίστοιχα πλαίσια στην επικεφαλίδα του
φακέλου.

•

Θα χρειαστεί να υποδείξετε τη δική σας, χωριστή ποσότητα, π.χ. εάν η
κοινή καταχώριση καλύπτει την ποσοτική κατηγορία των 100-1000
τόνων/ετησίως, αλλά η επιμέρους ποσότητα του κύριου καταχωρίζοντος
είναι μόλις 1-10 τόνοι/ετησίως. Το παράδειγμα στο στιγμιότυπο οθόνης
προέρχεται από τον οδηγό δημιουργίας φακέλου καταχωρίζοντος μέλους,
αλλά η ίδια λογική ισχύει και για τον οδηγό δημιουργίας φακέλου του
κύριου καταχωρίζοντος.

Οδηγός δημιουργίας φακέλου
•

Αφού καταχωρίσετε επιτυχώς την ουσία σας, μπορεί να χρειαστεί να
επικαιροποιήσετε τον φάκελό σας υποβάλλοντας spontaneous update
(αυτόβουλη επικαιροποίηση). Επίσης, εάν προκύψει σφάλμα από τον
έλεγχο τεχνικής πληρότητας (TCC) ή σας ζητήσει ο ECHA να παράσχετε
περισσότερες πληροφορίες για άλλους λόγους, θα χρειαστεί να
υποβάλετε φάκελο επικαιροποίησης, requested update (αιτηθείσα
επικαιροποίηση). Στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης επισημαίνονται τα
πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά για τον φάκελο
επικαιροποίησης. Έχετε υπόψη ότι εάν προκύψει σφάλμα από τον TCC
του φακέλου σας, συνιστάται να διορθώσετε μόνο τις πληροφορίες που
λείπουν ή περιέχουν σφάλματα. Τυχόν συμπληρωματικές ή νέες
πληροφορίες που υποβάλλετε ως αυτόβουλη επικαιροποίηση μετά την
αιτηθείσα επικαιροποίηση TCC θεωρούνται σωστές από τον ECHA.

Ανοίξτε τον φάκελο
•

Αντιγράψτε τον φάκελο UUID από το πεδίο «Dossier UUID» (Φάκελος
UUID) στο κάτω τμήμα της οθόνης

•

Επικολλήστε τον φάκελο UUID στο πεδίο ελεύθερου κειμένου που
βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

•

Πατήστε Enter (Είσοδος) για να ανοίξετε τον φάκελο

Επικυρώστε τον τελικό φάκελο
•

Κατά τη δημιουργία του φακέλου ενδέχεται να προέκυψαν νέα
σφάλματα. Είναι, επομένως, σημαντικό να επικυρώσετε και τον τελικό
φάκελο πριν από την εξαγωγή του, σε περίπτωση που, π.χ., επιλέχθηκε
το λάθος υπόδειγμα φακέλου. Εάν εντοπιστούν σφάλματα θα χρειαστεί
να επιστρέψτε στο σύνολο δεδομένων της ουσίας σας, να διορθώσετε τα
σφάλματα και να δημιουργήσετε νέο φάκελο.

Εξαγάγετε τον φάκελο
•

Ο φάκελός σας είναι έτοιμος για εξαγωγή από το IUCLID και για υποβολή
στο REACH-ΙΤ.

Κανονιστική επεξεργασία

Κανονιστική επεξεργασία από τον Οργανισμό
Ποια είναι η τύχη του φακέλου καταχώρισής σας μετά την υποβολή του στον
ECHA;
Αναφόρτωση: Ο φάκελος εισέρχεται στον «σωλήνα επεξεργασίας»
Προκαταρκτική επεξεργασία: Ο φάκελος υποβάλλεται σε διάφορους
ελέγχους ΤΠ, όπως έλεγχο για ιούς, επικύρωση μορφής αρχείου
(επαληθεύεται ότι πρόκειται για αρχείο i6z), κ.λπ.
Ο έλεγχος επιχειρησιακών κανόνων (BRC) είναι μια σειρά διοικητικών
ελέγχων, π.χ. σχετικά με το αν έχει υποβληθεί ο σωστός τύπος φακέλου
(αρχικός ή επικαιροποίηση, καταχωρίζοντος μέλους ή κύριου καταχωρίζοντος,
διεύθυνση επιχείρησης). Εάν από τον έλεγχο επιχειρησιακών κανόνων
προκύψουν σφάλματα, η επιχείρηση λαμβάνει μια εργασία με το μήνυμα
σφάλματος και οδηγίες για την επανάληψη της υποβολής. Δεν υπάρχει
περιορισμός στις απόπειρες υποβολής. Ο φάκελος θεωρείται ότι έχει
«υποβληθεί στον ECHA» εφόσον έχει υποβληθεί επιτυχώς στον έλεγχο
επιχειρησιακών κανόνων. Αυτή θα είναι η ημερομηνία υποβολής του φακέλου
καταχώρισης.

Δύο παράλληλες διαδικασίες:
1. Εκδίδεται τιμολόγιο
2. Ο έλεγχος τεχνικής πληρότητας (TCC) περιλαμβάνει αυτόματους και μη
αυτόματους ελέγχους με τους οποίους επαληθεύεται ότι τα δεδομένα που
απαιτούνται βάσει του REACH περιέχονται στον φάκελο. Εάν προκύψουν
σφάλματα από τον έλεγχο τεχνικής πληρότητας, υπάρχει δυνατότητα μίας
μόνο ακόμη προσπάθειας εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ειδάλλως η
υποβολή απορρίπτεται και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την υποβολή δεν
επιστρέφονται. Ο έλεγχος τεχνικής πληρότητας μπορεί να διαρκέσει από
μερικά λεπτά (εάν όλα είναι σωστά και δεν λείπει τίποτα) έως 21 ημέρες,
σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού REACH (εάν υπάρχει μεγάλος
φόρτος εργασίας στον σωλήνα επεξεργασίας ή εάν ο φάκελος είναι
περίπλοκος). Έχετε υπόψη ότι εάν ο φάκελος υποβληθεί εντός των 2 μηνών
που προηγούνται της προθεσμίας καταχώρισης του 2018, τότε για να
ολοκληρωθεί ο έλεγχος τεχνικής πληρότητας μπορεί να απαιτηθούν έως και 3
μήνες μετά την προθεσμία(άρθρο 20 του κανονισμού REACH).

Συνολικός έλεγχος πληρότητας (OCC) –Τα μέλη της κοινής υποβολής
μπορούν να υποβάλουν τους φακέλους τους μόλις ο φάκελος του κύριου
καταχωρίζοντος υποβληθεί με επιτυχία στον έλεγχο επιχειρησιακών κανόνων.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η υποβολή του φακέλου του κύριου καταχωρίζοντος,
οι φάκελοι των καταχωριζόντων μελών δεν προχωρούν πέρα από το στάδιο
του συνολικού ελέγχου πληρότητας.
Αποστολή απόφασης – εάν η απόφαση είναι θετική, χορηγείται αριθμός
καταχώρισης. Αρνητική απόφαση συνεπάγεται απόρριψη της υποβολής και
επανέναρξη ολόκληρης της διαδικασίας. Η απόρριψη της αρχικής υποβολής
συνεπάγεται ότι δεν χορηγείται αριθμός καταχώρισης. Εάν απορριφθεί ο
φάκελος επικαιροποίησης, απορρίπτεται μόνο η τελευταία υποβολή
επικαιροποίησης και δεν επηρεάζεται ο αριθμός καταχώρισης.
Περαιτέρω διαδικασίες: Αφού ο φάκελος καταχώρισης εξέλθει από τον
σωλήνα επεξεργασίας και επιβεβαιωθεί η καταχώριση: τα δεδομένα
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA (εκτός εάν υποβληθεί αίτημα
εμπιστευτικότητας) και ο φάκελος μπορεί να επιλεγεί για να υποβληθεί σε
περαιτέρω αξιολογήσεις, π.χ. στον έλεγχο συμμόρφωσης.
Όλες αυτές οι διαδικασίες κοινοποιούνται στον καταχωρίζοντα μέσω του
REACH-IT.

Σύνοψη

Δημιουργία πλήρους φακέλου στο IUCLID
1.
•

Συμπληρώστε τις πληροφορίες στο σύνολο δεδομένων της ουσίας σας
στο IUCLID

2.
•

Εφαρμόστε το βοηθητικό εργαλείο επικύρωσης στο σύνολο δεδομένων
και στον τελικό φάκελο. Διορθώστε τα σφάλματα.

3.
•

Εξαγάγετε τον φάκελο και υποβάλετέ τον στον ECHA μέσω του REACHΙΤ.

Υποστήριξη και καθοδήγηση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
•

Δικτυακός τόπος του IUCLID 6: https://iuclid6.echa.europa.eu/

•

Ενότητα «Υποστήριξη» του δικτυακού τόπου του ECHA:
https://echa.europa.eu/el/support/

•

Δικτυακός τόπος του ECHA για την προθεσμία καταχώρισης του 2018:
https://echa.europa.eu/el/reach-2018/

•

Εγχειρίδια για την προετοιμασία φακέλων:
https://echa.europa.eu/el/manuals

•

Διαδικτυακό σεμινάριο για τον έλεγχο πληρότητας:
https://echa.europa.eu/el/-/completeness-check-preparing-aregistration-dossier-that-can-be-successfully-submitted-to-echa

Σας ευχαριστούμε!
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας στη διεύθυνση
echa.europa.eu/subscribe
Ακολουθήστε μας στο Twitter
@EU_ECHA
Ακολουθήστε μας στο Facebook
Facebook.com/EUECHA

