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Funcționalități IUCLID 6

Pregătirea unui dosar complet în IUCLID
1.
•

Accesați IUCLID

•

Creați un set de date privind substanța

•

Completați informațiile

2.
•

Utilizați Asistentul pentru validare pe setul de date

•

Corectați erorile

3.
•

Creați dosarul

•

Utilizați Asistentul pentru validare pe dosar

•

În caz de erori, corectați setul de date sau recreați dosarul

Descărcare
•

Autentificați-vă și descărcați aplicația

Asistență
•

Descărcați date, de exemplu substanțe de referință;

•

Întrebări frecvente privind instalarea

•

Tranziția de la IUCLID5 la IUCLID6

•

Manuale tehnice

•

etc.

Funcționalități principale
Câmp de text liber în colțul dreapta-sus
•

Căutare după identificator unic universal (UUID)

Substanța
•

Creați o înregistrare nouă sau modificați substanțele existente aici

Model
•

Creați un model sau reutilizați aceleași date finale în diferite seturi de
date

Dosar
•

Vizualizați dosarele dumneavoastră

Importare
•

Importare fișiere
•

Solicitant principal al înregistrării

•

seturi de date privind substanța

•

substanțe de referință

Substanță de referință
•

Stocați informații chimice privind anumite substanțe chimice o dată în
baza de date și creați un link de la acestea către orice secțiune IUCLID.

Asistent pentru validare
•

Validați seturile de date privind substanța și, de asemenea, dosarele
finale, în vederea reducerii la minim a riscului de erori

Previzualizarea informațiilor diseminate
•

Vizualizați informațiile care vor fi publicate pe site-ul ECHA

Calculator de taxe
•

Estimarea taxei

Lista seturilor de date
•

Găsiți setul dumneavoastră de date din lista cu toate seturile de date
privind substanța

Conținutul seturilor de date
•

Faceți clic pe „Cuprins” (TOC) pentru a afișa cuprinsul setului de date

•

Implicit, modul de vizualizare este „REACH complet” (REACH Complete)

•

Selectați modul de vizualizare relevant din săgeata neagră

•

Casetele albastre indică opțiunile pentru solicitantul principal al
înregistrării

•

Caseta portocalie indică opțiunile pentru membrul grupului de solicitanți
ai înregistrării

Arbore de secțiuni
•

Secțiunile obligatorii sunt marcate cu un asterisc roșu *

Cerințe privind informațiile
•

Cerințele privind dosarul solicitantului principal al înregistrării în
comparație cu cerințele privind dosarele membrilor grupului de
solicitanți ai înregistrării.

•

Solicitantul principal trebuie să furnizeze datele în secțiunile privind
efectele în numele membrilor. Calitatea datelor respective reprezintă o
obligație comună a întregii transmiteri în comun (nu doar a solicitantului
principal). Dacă un membru nu este de acord cu datele transmise în
comun, sau dacă intervalul cantitativ al transmiterii în comun nu
cuprinde cantitatea membrului grupului de solicitanți, membrul
respectiv poate furniza singur datele în secțiunile 4-8. Aceasta se
consideră drept neparticipare, iar secțiunea 14 IUCLID trebuie
completată cu datele cu care nu s-a participat. Se percepe o taxă mai
mare în cazul înregistrărilor cu neparticipare.

Completarea unui set de date
•

IUCLID 6 este bazat pe înregistrări

•

Faceți clic-dreapta pe un nume de secțiune pentru a crea o înregistrare
nouă sau un rezumat final

Sfaturi pentru completarea unui set de date 1/2
•

Fiecare valoare trebuie să fie urmată de o unitate

•

Fiecare mențiune „altele” trebuie să fie urmată de o justificare în câmpul
de text liber desemnat

•

Fiecare justificare trebuie să fie semnificativă (din punct de vedere
științific)

Sfaturi pentru completarea unui set de date 2/2
•

Utilizați modelele de text liber drept orientare

Aveți nevoie de ajutor? Apăsați tasta F1
•

IUCLID conține un Sistem de ajutor integrat. Apăsați tasta F1 pentru a-l
accesa. Acesta conține:
•

Informații privind funcționalitățile IUCLID

•

Text ajutător pentru câmpurile IUCLID

•

Manuale privind întocmirea dosarului, de exemplu cum să
întocmiți un dosar de înregistrare

Crearea unui dosar complet
1.
•

Creați setul de date

•

Completați informațiile

2.
•

Utilizați Asistentul pentru validare pe setul de date

•

Corectați erorile

3.
•

Creați dosarul

•

Utilizați Asistentul pentru validare pe dosar

•

În caz de erori, corectați setul de date sau recreați dosarul

Asistent pentru validare
•

Utilizați Asistentul pentru validare (VA) pentru a vă asigura că setul de
date privind substanța conține toate informațiile necesare pentru
intervalul dumneavoastră cantitativ și pentru tipul dumneavoastră de
depunere. Utilizarea Asistentului pentru validare va reduce la minim
riscul de nerespectări ale normelor interne și ale normelor privind
verificarea integralității tehnice, însă nu va exclude posibilitatea de a nu
trece verificarea normelor interne sau verificarea integralității tehnice.
Prin urmare, este important să acordați atenție sarcinilor și mesajelor
din REACH-IT, pentru a primi la timp orice comunicare din partea ECHA,
precum și pentru a reacționa în consecință.

•

Asistentul pentru validare indică normele interne care pot fi verificate la
nivel IUCLID, însă nu și pe cele care depind de REACH-IT, de exemplu
numele de transmitere în comun, numărul ultimei depuneri etc.

•

Asistentul pentru validare afișează toate normele privind verificarea
integralității tehnice care sunt verificate automat. ECHA va efectua
verificări manuale suplimentare care nu pot fi reproduse de Asistentul
pentru validare.

Asistent pentru validare
•

Selectați tipul de depunere

•

Faceți clic pe Următor (Next)

Asistent pentru validare
•

Completați informațiile din antetul dosarului pentru a obține rezultatul
corect

•

Faceți clic pe Următorul (Next)

Asistent pentru validare
•

În acest exemplu există o normă internă care nu a fost respectată,
precum și o verificare a integralității tehnice care nu a fost trecută,
ambele trebuind să fie corectate înainte de a se crea dosarul.

Asistent pentru validare
•

Acest exemplu vă oferă unele indicii cu privire la modul în care să
interpretați rezultatul Asistentului pentru validare.

Asistent pentru validare
•

Faceți clic-dreapta pe mesajul de eroare și selectați „Deschidere
document” (Open document). IUCLID deschide locația erorii. Această
opțiune nu funcționează în cazul nerespectărilor normelor interne, ci
doar în cazul erorilor privind verificarea integralității tehnice. Alternativ,
puteți naviga manual prin arborele de secțiuni IUCLID la locația erorii.

•

Nu fiți surprins dacă realizați că nu se întâmplă nimic când faceți clic pe
mesajul de eroare. Aceasta înseamnă că înregistrarea lipsește complet
și că trebuie să creați una nouă și să o completați.

•

Citiți mesajul de eroare cu foarte mare atenție. Acesta vă spune exact
ce aveți de făcut pentru a remedia eroarea.

Asistent pentru validare
•

În unele cazuri se poate întâmpla să vă „pierdeți” Asistentul pentru
validare. Când veți încerca să-l deschideți din nou, veți primi un mesaj
de eroare indicând că este deja deschis. Puteți „găsi” Asistentul pentru
validare făcând clic pe pictograma acestuia din colțul dreapta-jos al
paginii dumneavoastră IUCLID.

Crearea dosarului

Crearea unui dosar complet
1.
•

Creați setul de date

•

Completați informațiile

2.
•

Utilizați Asistentul pentru validare pe setul de date

•

Corectați erorile

3.
•

Creați dosarul

•

Utilizați Asistentul pentru validare pe dosar

•

În caz de erori, corectați setul de date sau recreați dosarul

Crearea dosarului
•

Odată ce toate erorile de nerespectare au fost corectate la nivelul
setului de date, puteți crea dosarul.

Expertul pentru crearea dosarului
•

Selectați șablonul de dosar (dossier template) corespunzător. Există
doar două șabloane relevante pentru membrii grupului de solicitanți ai
înregistrării. Vezi și diapozitivul 12.

•

În cazul în care sunteți solicitantul principal al înregistrării, intervalul
cantitativ al șablonului de dosar trebuie să cuprindă cantitatea convenită
a înregistrării comune. Veți putea să selectați cantitatea dumneavoastră
individuală la pasul următor.

Expertul pentru crearea dosarului
•

În cazul în care raportul de securitate chimică și/sau orientările privind
utilizarea în condiții de securitate sunt furnizate de solicitantul principal
sau în numele membrilor grupului de solicitanți ai înregistrării, aceste
casete trebuie bifate în antetul dosarului.

•

Va trebui să indicați cantitatea individuală, de exemplu înregistrarea
comună cuprinde intervalul cantitativ 100-1000 t/a, dar cantitatea
individuală a solicitantului principal este de doar 1-10 t/a. Captura de
ecran utilizată drept exemplu provine din expertul pentru crearea
dosarului membrilor grupului de solicitanți ai înregistrării, însă aceeași
logică se aplică și în cazul creării dosarului solicitanților principali ai
înregistrării.

Expertul pentru crearea dosarului
•

Odată ce v-ați înregistrat substanța cu succes, este posibil să fie
necesar să vă actualizați dosarul – transmiteți o actualizare spontană.
De asemenea, dacă se întâmplă ca dosarul dumneavoastră să nu treacă
verificarea integralității tehnice sau dacă vi se va solicita de către ECHA
să furnizați informații suplimentare din alte motive, va trebui să
transmiteți un dosar de actualizare – actualizare solicitată. Captura
de ecran de mai sus indică toate câmpurile obligatorii pentru un dosar
de actualizare. Vă reamintim faptul că, dacă dosarul dumneavoastră nu
trece verificarea integralității tehnice, atunci este recomandat să
corectați doar informațiile lipsă sau eronate. Orice informații
suplimentare și noi pe care le puteți transmite în calitate de actualizare
spontană după actualizarea solicitată în urma verificării integralității
tehnice sunt considerate a fi corecte de către ECHA.

Deschiderea dosarului
•

Copiați UUID al dosarului din câmpul UUID al dosarului din partea de jos
a ecranului

•

Lipiți UUID al dosarului în câmpul de text liber aflat în partea dreaptasus a ecranului

•

Apăsați Enter pentru a deschide dosarul

Validați dosarul final
•

Este posibil să fi apărut erori noi în timpul creării dosarului. Prin urmare,
este important să se valideze, de asemenea, dosarul final înainte de a-l
exporta, de exemplu în eventualitatea în care a fost selectat un șablon
de dosar greșit. Dacă sunt detectate erori, trebuie să vă întoarceți la
setul de date privind substanța, să corectați erorile și să creați un nou
dosar.

Exportați dosarul
•

Dosarul dumneavoastră este gata să fie exportat din IUCLID și să fie
transmis către REACH-IT.

Prelucrarea în vederea reglementării

Prelucrarea în vederea reglementării de către Agenție
Ce se întâmplă cu dosarul dumneavoastră de înregistrare după ce este
transmis către ECHA?
Încărcare: Dosarul intră pe „rol”
Preprocesare: Fișierul trece prin mai multe verificări informatice, cum ar fi
verificarea antivirus, validarea formatului fișierului (se verifică dacă este un
fișier i6z) etc.
Verificarea normelor interne este un set de verificări administrative, de
exemplu dacă s-a depus tipul corect de dosar (inițial sau actualizat, membru
al grupului de solicitanți sau solicitant principal, adresa societății). Dacă nu sa trecut verificarea normelor interne, atunci societatea primește o sarcină
conținând mesajul de eroare, precum și instrucțiuni de retransmitere. Nu
există o limită în ceea ce privește numărul de încercări. Dosarul este
considerat „transmis către ECHA” odată ce a trecut de verificarea normelor
interne. Aceasta ar fi data de depunere a dosarului de înregistrare.

Două procese paralele:
1. Factura este în curs de emitere
2. Verificarea integralității tehnice (TCC) include atât verificările
automate, cât și verificările manuale pentru a verifica dacă datele solicitate
de REACH se regăsesc în dosar. Dacă nu este trecută verificarea integralității
tehnice, mai este disponibilă o singură încercare într-un termen dat, în caz
contrar depunerea este respinsă și orice sumă aferentă respectivei depuneri
nu va fi restituită. Este posibil ca verificarea integralității tehnice să dureze
de la câteva minute (dacă toate aspectele sunt clare și în regulă) până la 21
de zile, astfel cum prevede articolul 20 din Regulamentul REACH (dacă
volumul de lucru aflat pe rol este mare sau dacă dosarul este complex).
Trebuie menționat faptul că, dacă dosarul este depus în decurs de două luni
înainte de termenul-limită de înregistrare pe 2018, verificarea integralității
tehnice poate dura până la trei luni peste termenul-limită (articolul 20 din
Regulamentul REACH).

Verificarea generală a integralității (OCC) – Membrii transmiterii în
comun pot depune dosarele imediat ce dosarul solicitantului principal a trecut
de verificarea normelor interne. Aceștia vor fi „staționați” la pasul OCC până
ce dosarul solicitantului principal este finalizat.
Trimiterea deciziei – în urma unei decizii pozitive, este emis un număr de
înregistrare; o decizie negativă înseamnă respingerea depunerii, iar întregul
proces trebuie luat de la capăt. Dacă o depunere inițială este respinsă,
aceasta înseamnă că nu se va acorda niciun număr de înregistrare. Dacă un
dosar de actualizare este respins, aceasta înseamnă că doar cea mai recentă
depunere de actualizare este respinsă; aceasta nu afectează numărul de
înregistrare.
Etape ulterioare: Odată ieșit de pe rol și după ce înregistrarea este
confirmată: datele sunt publicate pe site-ul ECHA (cu excepția cazului în care
sunt declarate ca fiind confidențiale); dosarul poate fi selectat pentru evaluări
ulterioare, de exemplu verificarea conformității.
Toate aceste etape sunt comunicate solicitantului înregistrării prin
intermediul REACH-IT.

Rezumat

Pregătirea unui dosar complet în IUCLID
1.
•

Completați informațiile în setul dumneavoastră de date privind
substanța IUCLID

2.
•

Utilizați Asistentul pentru validare pe setul de date și, de asemenea, pe
dosarul final. Corectați erorile.

3.
•

Exportați dosarul și transmiteți-l la ECHA prin intermediul REACH-IT

Asistență și orientări

Linkuri utile
•

Site-ul IUCLID 6: https://iuclid6.echa.europa.eu/

•

Secțiunea de asistență de pe site-ul ECHA:
https://echa.europa.eu/ro/support

•

Site-ul ECHA privind termenul-limită din 2018:
https://echa.europa.eu/ro/reach-2018

•

Manuale privind întocmirea dosarelor:
http://echa.europa.eu/ro/manuals

•

Webinare privind verificarea integralității: https://echa.europa.eu//completeness-check-preparing-a-registration-dossier-that-can-besuccessfully-submitted-to-echa

Vă mulțumim!
Abonați-vă la știrile noastre la adresa
https://echa.europa.eu/ro/subscribe
Urmăriți-ne pe Twitter
@EU_ECHA
Urmăriți-ne pe Facebook
Facebook.com/EUECHA

