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1. Wprowadzenie
1.1.

Cel

Celem niniejszego podręcznika jest wsparcie w przygotowaniu wniosku o udzielenie zezwolenia
i jego przedłożeniu do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W szczególności zawiera on
opis sekcji i pól w programie IUCLID, które należy wypełnić w celu przygotowania wniosku
zgodnie z tyt. VII rozporządzenia REACH.
Niniejszy podręcznik dla użytkowników ma za zadanie ułatwić wnioskodawcom zorientowanie
się, które z licznych pól w programie IUCLID są najistotniejsze w celu pomyślnego przedłożenia
wniosku: należy uzupełnić wszystkie „obowiązkowe” sekcje (patrz rozdział 7. Jak utworzyć
zbiór danych o substancji), aby umożliwić przetwarzanie wniosku przez ECHA. Wygenerowaną
dokumentację w IUCLID do celów wniosku o udzielenie zezwolenia można następnie przedłożyć
do ECHA poprzez REACH-IT.
Instrukcje w niniejszym podręczniku dotyczą wniosków składanych przez jedną lub kilka osób
(podmiotów prawnych), wnioskujących o jedno lub kilka zastosowań dla jednej lub kilku
substancji.
Więcej szczegółów dotyczących procesu udzielania zezwolenia można znaleźć w:







sekcji „How to apply for authorisation” (Jak składać wniosek o udzielenie zezwolenia)
dostępnej pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation
pytaniach i odpowiedziach dostępnych pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
Poradniku ECHA na temat przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia (Guidance on
preparation of an application for authorisation) pod adresem:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
Poradniku na temat analizy społeczno-ekonomicznej – udzielanie zezwoleń (Guidance on
Socio-Economic Analysis-Authorisation) dostępnym pod adresem:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Podręcznik zakłada, że mają Państwo zainstalowany program IUCLID i ważne konto ECHA.
Więcej informacji na temat różnych funkcjonalności w IUCLID i sposobu wykorzystania tych
funkcjonalności znajduje się w systemie pomocy programu IUCLID (patrz rozdział 1.5
Functionalities of IUCLID –Funkcjonalności programu IUCLID). Podręcznik zakłada również, że
mają Państwo dostęp do wszystkich istotnych informacji.

1.2.

Omówienie przygotowania i przedkładania dokumentacji

Dokumentacja programu IUCLID jest nieedytowalnym plikiem snapshot dla zbioru danych o
substancji, zawierającym informacje przedkładane do ECHA.Poniższe kroki przedstawiają
sposób podejścia do opracowania wniosku o udzielenie zezwolenia w programie IUCLID:
1. Zarejestrować się w REACH-IT i utworzyć Legal entity (Podmiot prawny) dla wnioskodawcy
(patrz Rozdział 2)
2. Utworzyć reference substances (substancje referencyjne) w IUCLID powiązane z substancją
według załącznika XIV (patrz rozdział 6)
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3. Utworzyć substance dataset (zbiór danych o substancji) w IUCLID dla substancji według
załącznika XIV (patrz rozdział 7)
4. Wprowadzić w zbiorze danych o substancji informacje dla substancji według załącznika XIV
(patrz rozdział 7)
5. Utworzyć dokumentację dla wniosku o udzielenie zezwolenia w IUCLID (patrz rozdział 9)
6. Wyeksportować dokumentację dla wniosku o udzielenie zezwolenia z IUCLID (patrz rozdział
10)
7. Przedłożyć dokumentację dla wniosku o udzielenie zezwolenia do ECHA za pośrednictwem
REACH-IT (patrz rozdział 11)

1.3.

Informacje wymagane dla wniosku o udzielenie zezwolenia

Następujące informacje są wymagane we wniosku o udzielenie zezwolenia:



















tożsamość wnioskodawcy, tzn. nazwa, dane teleadresowe (konto REACH-IT, formularz
internetowy);
osoba do kontaktów ze strony wnioskodawcy (konto REACH-IT, formularz internetowy);
tożsamość i skład substancji, o której mowa w sekcji 2 załącznika VI do REACH (formularz
internetowy, sekcje 1.1, 1.2 i 1.3 w IUCLID);
zastosowania, dla których wnioskodawca zwraca się o udzielenie zezwolenia (formularz
internetowy, sekcje 3.5 i 3.10 w IUCLID);
ogólne informacje dotyczące scenariuszy narażenia dotyczących zastosowań, dla których
wnioskodawca zwraca się o udzielenie zezwolenia (sekcja 3.5);
raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) zgodnie z załącznikiem I obejmujący ryzyko dla
zdrowia ludzi i środowiska wynikające z zastosowania substancji na skutek jej naturalnych
własności określonych w załączniku XIV (IUCLID – sekcja 13). Ewentualnie można podać
odniesienie do dokumentacji rejestracyjnej zawierającej taki CSR (IUCLID – sekcja 1.3);
ogólnodostępne wersje scenariuszy narażenia (sekcje 9 i 10 CSR) dotyczących zastosowań,
dla których wnioskodawca zwraca się o udzielenie zezwolenia (jeżeli wersja przedstawiona
w CSR jest uznawana za poufną) (IUCLID – sekcja 13);
analiza substancji alternatywnych, w tym także wersja ogólnodostępna (jeżeli pełna wersja
jest uznawana za poufną) (IUCLID – sekcja 3.10);
plan zastąpienia substancji, jeżeli dotyczy, w tym również podsumowanie dla ogółu
społeczeństwa (IUCLID – sekcja 3.10);
analiza społeczno-ekonomiczna, jeżeli dotyczy, w tym także wersja ogólnodostępna (jeżeli
pełna wersja jest uznawana za poufną) (IUCLID – sekcja 3.10);
podsumowanie środków zarządzania ryzykiem (RMM) i warunków eksploatacyjnych (OC)
(dokument ogólnodostępny) (IUCLID - sekcja 13)
uzasadnienie dla nieuwzględnienia niektórych zagrożeń, jeżeli dotyczy (IUCLID – sekcja
3.10);
odniesienia do innych wniosków lub wcześniejszych zezwoleń, jeżeli dotyczy (IUCLID –
sekcje 1.3 i 3.10);
formularz wniosku dla wspólnego zgłoszenia (w tym mapowanie zastosowań) (IUCLID –
sekcja 13);
nazwa i adres firmy spoza UE reprezentowanej przez wnioskodawcę (dotyczy wyłącznych
przedstawicieli) (IUCLID - sekcja 1.7);
argumentacja dla grupowania substancji (obiekt kategorii dostępu przez IUCLID – sekcja
0.2).
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Następujące informacje nie są specjalnie wymagane. Można je jednak podać z własnej
inicjatywy w odpowiednich sekcjach IUCLID (wskazanych w nawiasach):












informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje
informacje

analityczne na temat substancji (IUCLID – sekcja 1.4);
dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji (IUCLID – sekcja 2.1);
na temat mieszanin zawierających substancję (IUCLID – sekcja 3.4);
dotyczące parametrów docelowych (IUCLID – sekcje 4 do 7)
dotyczące szacunkowych ilości (IUCLID – sekcja 3.2);
dotyczące miejsc stosowania (IUCLID – sekcja 3.3);
dotyczące zastosowań odradzanych (IUCLID – sekcja 3.6);
dotyczące oceny środowiskowej z połączonych źródeł (IUCLID – sekcja 3.7);
dotyczące odbiorców (IUCLID – sekcja 1.8);
dotyczące metod analitycznych (IUCLID – sekcja 8);
dotyczące przeszukiwania literatury (IUCLID – sekcja 12).

Aby prawidłowo złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, należy najpierw zapoznać się z
pojęciami takimi jak podmiot prawny, substancja, substancja referencyjna, zbiór danych o
substancji oraz dokumentacja w IUCLID. Te pojęcia, jak również ogólne funkcjonalności w
IUCLID 6 objaśniono w pierwszych rozdziałach niniejszego podręcznika. Jeżeli są Państwo już
doświadczonym użytkownikiem programu IUCLID i wiedzą Państwo, jak utworzyć podmiot
prawny, substancje referencyjne i zbiór danych o substancji, zalecamy, aby przejść
bezpośrednio do rozdziału 7 niniejszego podręcznika, gdzie znajdują się informacje na temat
sposobu wypełniania dokumentacji do wniosku o udzielenie zezwolenia.

1.4.

Kontrole przeprowadzane przez ECHA w odniesieniu do
przedłożonej dokumentacji

Wszystkie dokumentacje przedłożone do ECHA przechodzą wstępne kontrole techniczne i
administracyjne, aby sprawdzić, czy mogą być odpowiednio przetwarzane i czy można wykonać
wymagane procedury prawne. Są to tzw. kontrole reguł biznesowych.
Dokumentacja może być przyjęta do przetworzenia jedynie po spełnieniu wszystkich
stosownych reguł biznesowych, obejmujących np. weryfikację formatu i dostępności informacji
administracyjnych.
Więcej informacji na temat kontroli reguł biznesowych znajduje się w załączniku: Przegląd
kontroli reguł biznesowych przeprowadzanych przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej
dokumentacji.
Należy pamiętać, że spełnienie zasad biznesowych zapewnia jedynie potwierdzenie, że
dokumentacja może zostać przyjęta do przetwarzania, a nie faktu jej kompletności.

1.4.1.

Asystent walidacji

Wtyczka Validation assistant (VA, „Asystent walidacji”) została opracowana po to, aby
użytkownik mógł sprawdzić dokumentację przed złożeniem jej do ECHA poprzez REACH-IT.
Dlatego przed złożeniem dokumentacji bardzo zaleca się skorzystanie z wtyczki Asystent
walidacji na dwóch etapach:
i.

aby sprawdzić zbiór danych (przed utworzeniem dokumentacji) i poprawić
ewentualne błędy wykryte na tym poziomie;
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ii. aby sprawdzić ostateczną dokumentację i usunąć ewentualne uchybienia wykryte
na tym etapie.
Użycie wtyczki na obu tych etapach pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów i ewentualnego
odrzucenia dokumentacji.
Instrukcje dotyczące korzystania z Asystenta walidacji znajdują się w pomocy do systemu
IUCLID.
Asystent walidacji sprawdzi Państwa dokumentację jedynie pod kątem niektórych, ale nie
wszystkich zasad biznesowych dotyczących wniosków o udzielenie zezwolenia.

1.5.

Funkcjonalności IUCLID

Funkcjonalności IUCLID zostały szczegółowo opisane w pomocy wbudowanej w aplikację
IUCLID. Aby zapoznać się z pomocą, należy użyć klawisza F1 w dowolnym miejscu aplikacji.
System postara się wyświetlić najodpowiedniejszą w danej chwili część pomocy. Z tego
poziomu można przejść do konkretnej porady. Na przykład, jeżeli w aplikacji otwarty jest
kreator eksportu, to po wciśnięciu F1 powinna pokazać się pomoc z opisem funkcjonalności
Export. Zamiast klawisza F1 można też posłużyć się odnośnikami do pomocy w interfejsie
aplikacji, jeżeli tylko pojawi się ikonka pomocy w postaci znaku zapytania.

2. Podmiot prawny
Dokumentację do ECHA przedkładają podmioty prawne (Legal entities), które należy
zdefiniować wraz z danymi kontaktowymi przed złożeniem dokumentacji. Dane kontaktowe
przedsiębiorstwa są przechowywane w tak zwanym identyfikatorze podmiotu prawnego (Legal
Entity Object, LEO). Identyfikator LEO można utworzyć w programie IUCLID oraz na kontach
ECHA (ECHA accounts) dostępnych pod adresem
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.
ECHA będzie wykorzystywać tylko dane kontaktowe podmiotu prawnego, który został
zarejestrowany na kontach ECHA lub w REACH-IT.
Pierwszy podmiot prawny został już utworzony przez użytkownika przy instalacji IUCLID.
Można dodawać kolejne podmioty prawne, klikając prawym przyciskiem myszy na opcję Legal
entity
(„Podmiot prawny”) na stronie głównej IUCLID. ECHA nie egzekwuje jednak
spójności między podmiotami prawnymi z IUCLID a podmiotami z kont ECHA.
Należy pamiętać, że zgodnie z ustawieniami domyślnymi podmiot prawny nie jest wpisany do
dokumentacji. Jeżeli użytkownik chce uwzględnić podmiot prawny w dokumentacji, może
zmienić ustawienia domyślne w czasie tworzenia dokumentacji, korzystając z kreatora
tworzenia dokumentacji (zob. rozdział Jak utworzyć dokumentację).
Jeżeli użytkownik chce wpisać podmiot prawny do dokumentacji, która będzie składana do
ECHA, powinien sprawdzić, czy podmioty prawne w IUCLID i REACH-IT są takie same. Dalsze
informacje na temat sposobu tworzenia identyfikatora podmiotu prawnego (LEO), jak również
sposobu zsynchronizowania go pomiędzy IUCLID i REACH-IT, znajdują się w następnym
rozdziale.
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Jak aktualizować i synchronizować informacje na temat LEO

Aby zarejestrować podmiot prawny, należy się zalogować na kontach ECHA, gdzie można
wpisać dane podmiotu prawnego i nimi zarządzać.
Przy tworzeniu LEO generowany jest identyfikator numeryczny, tzw. unikalny identyfikator
uniwersalny (UUID). Przykładowy UUID dla podmiotu prawnego: IUC5-a620a92d-32c6-426ab6ee-fc338cde0932.
UUID jest inny dla każdego LEO, nawet w ramach jednego przedsiębiorstwa, jeżeli ma ono
kilka identyfikatorów LEO.
Można zsynchronizować dane podmiotu prawnego między IUCLID a REACH-IT poprzez eksport
LEO z kont ECHA lub REACH-IT. Następnie należy zaimportować odpowiedni plik do lokalnej
instalacji IUCLID. Korzystne jest, aby UUID był identyczny we wszystkich aplikacjach, w jakich
występują dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa (IUCLID, REACH-IT oraz wszelkiego rodzaju
formularze sieciowe przedkładane ECHA). Jeżeli użytkownik nie utworzył jeszcze konta ECHA,
może wyeksportować LEO z instalacji IUCLID i zaimportować plik do konta ECHA, kiedy
zostanie ono utworzone. Należy pamiętać, że LEO można zaimportować do konta ECHA tylko
podczas tworzenia konta; nie można tego zrobić w przypadku już istniejącego konta.
Aby porównać identyfikatory UUID między aplikacjami, można je wyszukać w każdej aplikacji
pod następującymi ścieżkami:


IUCLID: Strona główna > Legal entity („Podmiot prawny”) > kliknąć dwa razy dany
podmiot prawny. UUID przedsiębiorstwa wyświetla się w zakładce Information Panel
(„Panel informacji”) w dolnej części okna IUCLID.



Konta ECHA: Zakładka „Podmiot prawny” > Informacje ogólne > UUID podmiotu prawnego



REACH-IT: Menu > Company information („Dane przedsiębiorstwa”) > General information
(„Informacje ogólne”)> UUID

Więcej informacji na temat zarządzania kontem ECHA znajduje się w podręczniku na temat
kont ECHA dostępnym na stronie http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echahelpdesk/echa-accounts.

3. Lokalizacja podmiotu prawnego
W części Legal entity site („Lokalizacja podmiotu prawnego”) można określić miejsce, gdzie
dochodzi do wytwarzania lub własnego użytkowania substancji. Informacje obejmują nazwę
lokalizacji, adres i inne dane kontaktowe dotyczące lokalizacji oraz możliwość zamieszczenia
identyfikatorów lokalizacji stosowanych w innych systemach informatycznych danego
przedsiębiorstwa/organizacji. Dana Lokalizacja podmiotu prawnego należy tylko do jednego
właściciela będącego podmiotem prawnym (Legal entity owner).
Nie można utworzyć lokalizacji bez powiązania jej z podmiotem prawnym, ale można zmienić
powiązanie między lokalizacją a jej właścicielem będącym podmiotem prawnym, wybierając
inny podmiot prawny z wykazu. Z jednym podmiotem prawnym może być powiązana więcej
niż jedna lokalizacja podmiotu prawnego.
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Tworzenie lokalizacji podmiotu prawnego

1. Aby utworzyć nową lokalizację, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę
Legal entity site
– nowa.

(„Lokalizacja podmiotu prawnego”) na stronie głównej i wybrać New

2. Podać nazwę lokalizacji i przypisać ją do właściciela będącego podmiotem prawnym (Legal
entity owner), klikając przycisk

.

3. Należy wypełnić możliwie jak najwięcej pól w części General information („Informacje
ogólne”) i Contact address („Adres kontaktowy”). Jako minimum należy podać kraj
lokalizacji (Country).
4. Aby zapisać informacje o lokalizacji podmiotu prawnego, należy kliknąć
głównym.

w menu

4. Kontakt
W wykazie kontaktów (Contacts) można wpisać dane kontaktowe właściwych osób, np. osoby
odpowiedzialnej za kartę charakterystyki, toksykologa itp., które można dołączyć do
dokumentacji IUCLID. Z taką osobą można się skontaktować w celu uzyskania pomocy lub z
pytaniem dotyczącym przedłożonych informacji.
Informacje na temat osoby do kontaktu odpowiedzialnej za przedłożenie muszą być podane i
zarządzane w ramach REACH-IT.

4.1.

Tworzenie kontaktu

1. Aby utworzyć nowy kontakt należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładkę
Contacts

(„Kontakty”) na stronie głównej i wybrać New – nowy kontakt.

2. Należy wypełnić możliwie jak najwięcej pól w części General information („Informacje
ogólne”).
3. Aby zapisać informacje o kontakcie, należy kliknąć

w menu głównym.

5. Wykazy chemiczne
Zakładka Chemical inventories („Wykazy chemiczne”) zawiera identyfikatory chemiczne
służące jako podstawa do określania substancji referencyjnych (reference substances). Termin
inventory („wykaz”) jest stosowany w celu skonsolidowania wszystkich różnych wykazów
chemicznych, jakie mogą być dostępne w IUCLID. Obecnie w IUCLID wykorzystywany jest
tylko wykaz WE (EC Inventory).
Wykaz WE stanowi połączenie trzech różnych wykazów:


EINECS (Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym) obejmuje
substancje uznane za znajdujące się w obrocie na rynku Wspólnoty Europejskiej w okresie
od 1 stycznia 1971 r. do 18 stycznia 1981 r.



ELINCS (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych) obejmuje substancje
zgłoszone na podstawie zgłoszenia nowych substancji (NONS) na mocy dyrektywy w
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sprawie substancji niebezpiecznych 67/548/EWG i wprowadzone do obrotu po dniu 18
września 1981 r.


NLP-list (wykaz NLP – substancji niebędących już polimerami) obejmuje substancje, które
były obecne na rynku Wspólnoty Europejskiej w okresie od 18 września 1981 r. do 31
października 1993 r. i były uznawane za polimery zgodnie z zasadami sprawozdawczości do
EINECS, ale przestały być uważane za polimery na mocy 7. poprawki do dyrektywy
67/548/EWG.

Wpisy w wykazie WE składają się z nazwy chemicznej i numeru (nazwy WE i numeru WE),
numeru CAS1 (jeżeli jest dostępny), wzoru cząsteczkowego (jeżeli jest dostępny) oraz opisu
(dla niektórych rodzajów substancji).

6. Substancja referencyjna
Koncepcja substancji referencyjnej umożliwia użytkownikowi przechowywanie w centralnym
miejscu informacji identyfikujących daną substancję lub dany składnik substancji, takich jak
nazwy chemiczne (nazwa WE, nazwa CAS, nazwa wg nomenklatury IUPAC, synonimy itd.),
kody identyfikacyjne (np. numer WE, numer CAS) oraz informacje o budowie cząsteczkowej i
strukturalnej.
Wykaz substancji referencyjnych umożliwia wykorzystywanie zawsze tych samych informacji
dla danej substancji/związku chemicznego, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wpisywać, a
dane są centralnie zarządzane i aktualizowane. Wykazem substancji referencyjnych zarządza
bezpośrednio użytkownik w swojej lokalnej instalacji. Każdą substancję referencyjną można
powiązać z nieograniczoną liczbą zbiorów danych o substancji lub mieszaninie/produkcie. Aby
zaktualizować dane dotyczące substancji referencyjnej, należy otworzyć wykaz substancji
referencyjnych, odszukać odpowiednią substancję referencyjną i dokonać jej aktualizacji.
Modyfikacje zostaną wprowadzone do każdego zbioru danych powiązanego z daną substancją
referencyjną.
Aby zwiększyć liczbę wpisów w wykazie, można wyszukiwać substancje referencyjne na stronie
internetowej IUCLID, pobierać je i importować do własnej instalacji lokalnej. Wstępnie
określone substancje referencyjne zostały przygotowane w celu poprawienia jakości danych i
ograniczenia do minimum konieczności wprowadzania danych.

6.1.

Tworzenie substancji referencyjnej

Jeżeli w wykazie substancji referencyjnych nie występuje szukana substancja, można utworzyć
nową substancję referencyjną.
W ramach substancji referencyjnej można zgłosić dwa rodzaje danych:
1. dane swoiste dla danej substancji referencyjnej: dane te odpowiadają dokładnie
substancji lub składnikom, które są objęte daną substancją referencyjną;
2. dane powiązane z substancją referencyjną: dane te nie odpowiadają dokładnie substancji
lub składnikom, które są objęte daną substancją referencyjną, a to z następujących
przyczyn:


dane są typowe, ponieważ obejmują również inne substancje/składniki;

Dla substancji wymienionych w wykazie WE, których numer WE zaczyna się od cyfry 4, numer CAS może nie być opublikowany, choci aż dana
substancja może go posiadać. Wynika to z faktu, że w systemie zgłaszania nowych substancji na mocy wcześniej obowiązujący ch przepisów
można było zastrzec poufność numeru CAS, który nie był wtedy publikowany.
1
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dane obejmują tylko niektóre składniki substancji referencyjnej w przypadku substancji lub
grupy składników;
dane dotyczą podobnego składnika lub podobnej substancji;
dane nie stanowią najnowszych dostępnych informacji służących do identyfikacji substancji
lub składnika.

Dane powiązane należy zgłaszać tylko w rubryce Identifiers of related substances
(„Identyfikatory powiązanych substancji”), ponieważ w przeciwnym razie może to prowadzić do
niejasności dotyczących tożsamości substancji lub składników, do których odnosi się dana
substancja referencyjna.
Aby utworzyć substancję referencyjną:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę Reference substance
referencyjna”) na stronie głównej i wybrać New („Nowa”).

(„Substancja

2. Wpisać nazwę substancji referencyjnej.
3. Jeżeli substancja referencyjna jest wymieniona w wykazie WE, można przypisać tę
pozycję, klikając przycisk Add („Dodaj”).
4. Jeżeli substancja referencyjna użytkownika nie występuje w wykazie WE, należy
wybrać proponowane uzasadnienie z listy wyboru w części No inventory information
available („Informacje z wykazu niedostępne”).
5. Należy w miarę możliwości wypełnić pozostałe pola dotyczące substancji referencyjnej.
Należy podać następujące dane dotyczące wszystkich znanych składników i zanieczyszczeń,
jeżeli są dostępne i odpowiednie:














dane z wykazu WE;
numer CAS i nazwę CAS (CAS number i CAS name);
nazwę IUPAC (IUPAC name);
opis (Description) – w tym polu należy podać wszelkie dodatkowe informacje istotne dla
opisu substancji referencyjnej. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy substancja
referencyjna nie odpowiada żadnej dobrze zdefiniowanej substancji chemicznej. W razie
konieczności można też dołączyć pliki;
Synonyms („synonimy”);
Identifiers of related substances („Identyfikatory powiązanych substancji”),
Molecular formula („wzór cząsteczkowy”) – jeżeli nie można określić wzoru cząsteczkowego
substancji referencyjnej, należy podać uzasadnienie w polu „Uwagi” (Remarks) w dolnej
części ekranu;
Molecular weight („zakres masy cząsteczkowej”);
SMILES notation (zapis SMILES);
kod InChl;
przesłać plik graficzny ze wzorem strukturalnym (Structural formula).

6. Aby zapisać substancję referencyjną, należy kliknąć

w menu głównym.
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7. Jak utworzyć zbiór danych o substancji
Niniejszy rozdział opisuje, jakie informacje należy podać w poszczególnych częściach IUCLID,
w zależności od rodzaju przedłożenia, do którego używa się dokumentacji IUCLID.
Przy wpisywaniu danych można korzystać z systemu pomocy IUCLID, który jest wbudowany w
aplikację. Aby zapoznać się z pomocą, należy użyć klawisza F1 w dowolnym miejscu aplikacji –
najwłaściwsze w danej chwili informacje pokażą się w oknie pomocy.
Aby utworzyć dokumentację (dossier) w programie IUCLID, należy w pierwszej kolejności
utworzyć zbiór danych o substancji. Zbiór danych o substancji to zestaw danych
administracyjnych i naukowych dotyczących danej substancji. Informacje w zbiorze można
modyfikować: dodawać, usuwać lub zmieniać. Zbiór danych służy jako podstawa
dokumentacji. Dokumentacja to obraz zbioru danych o substancji w danym momencie;
danych w dokumentacji nie można modyfikować.

Aby utworzyć zbiór danych o substancji:
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy zakładkę Substance
głównej IUCLID i wybrać New („Nowa”).

(„Substancja”) na stronie

2. Wpisać nazwę substancji w polu Substance name. Zwłaszcza jeżeli dana instalacja IUCLID
zawiera kilka zbiorów danych, należy wpisać taką nazwę, która umożliwi łatwą identyfikację
danej substancji.
3. Przypisać istniejący podmiot prawny do zbioru danych, klikając przycisk
. Otworzy się
nowe okno, gdzie można wyszukać podmioty prawne w ramach danej instalacji IUCLID.
Wpisać kryteria wyszukiwania, wybrać odpowiedni podmiot prawny z listy i przypisać go do
zbioru danych o substancji.
4. Zapisać informacje, klikając symbol

w menu głównym.

Więcej informacji na temat wypełniania pól w tym widoku znajduje się w sekcji 1.1
Identyfikacja.

Aby uzupełnić zbiór danych:
1. Po utworzeniu zbiór danych o substancji wyświetla się w części nawigacyjnej po lewej
stronie ekranu.
2. Aby go otworzyć, należy nań kliknąć dwukrotnie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i
wybrać Open („Otwórz”).
3. Po otwarciu zbioru danych w części nawigacyjnej ekranu wyświetla się zakładka Table of
contents („Spis treści”).
4. Aby zobaczyć spis treści dla przygotowywanego typu dokumentacji, należy kliknąć pełną
strzałkę skierowaną w dół (

) w zakładce Spis treści.

5. Pojawia się lista różnych rodzajów przedłożenia. Wybrać odpowiedni rodzaj przedłożenia z
listy.
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Rysunek 1: Wybieranie szablonu z listy wyboru
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6. Wyświetlają się teraz sekcje właściwe dla danego rodzaju przedłożenia. Sekcje zawierające
obowiązkowe informacje do podania są zaznaczone gwiazdką ( ). Jeżeli użytkownik chce
utworzyć zbiór danych, ale nie zna jeszcze konkretnego typu dokumentacji REACH, jaki
będzie przygotowywać, może wybrać opcję REACH Complete table of contents („Pełny spis
treści REACH”). Wyświetla się wtedy spis treści zawierający wszystkie sekcje właściwe dla
rozporządzenia REACH.
Po utworzeniu zbioru danych o substancji można wprowadzać dane na temat substancji. W
kolejnych rozdziałach opisano, jakie dane wpisywać w poszczególne części IUCLID dla danego
rodzaju przedłożenia, którego dotyczy podręcznik. Sekcje opisano za pomocą nazwy i numeru
z programu IUCLID.
Przy wypełnianiu poszczególnych części zbioru danych należy pamiętać, że:




po utworzeniu wiersza w tabeli trzeba wypełnić poszczególne kolumny,
po wybraniu opcji other („inne”) z listy wyboru trzeba wypełnić sąsiadujące pole tekstowe,
jeżeli pole jest powiązane z jednostką, trzeba ją podać.

Odpowiednim rodzajem przedłożenia dla wniosku o udzielenie zezwolenia jest REACH
Application for authorisation (Wniosek o udzielenie zezwolenia zgodny z REACH).
Sekcje IUCLID, które należy wypełnić jako minimum dla wniosków o udzielenie zezwolenia
przeznaczonych do przetwarzania to sekcje 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 3.10 i 13. Szczegółowe
informacje wymagane do uzupełnienia każdej z tych sekcji wyjaśniono w dalszej części
niniejszego podręcznika (rozdział 7).

7.1.

Kopiowanie z/ aktualizowanie na podstawie zarejestrowanego
zbioru danych o substancji

Zbiór danych o substancji złożony do celów rejestracji może zawierać również informacje
przydatne do celów wniosku o udzielenie zezwolenia. Dlatego wnioskodawca może to
wykorzystać i przekopiować istniejący zbiór danych o substancji utworzony do celów rejestracji
do nowego zbioru danych o substancji utworzonego do celów wniosku o udzielenie zezwolenia.
Na przykład sekcje 1.1 Identyfikacja, 1.2 Skład, 3.5 Zidentyfikowane zastosowania i 13
Raporty z oceny mogą być automatycznie zaimportowane z istniejącego zbioru danych o
substancji utworzonego do celów rejestracji.
Wnioskodawca może następnie przejść do odpowiedniego uszczegółowienia informacji
dotyczących specyficznie wniosku (np. może się zdarzyć, że nie wszystkie zastosowania
zidentyfikowane i opisane w zbiorze danych do rejestracji są istotne do celów udzielenia
zezwolenia).
Dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu tworzenia kopii zbioru danych o substancji znajdują
się w systemie pomocy w IUCLID.

7.2.

Dokumentacja dla wielu substancji – podejście oparte na
kategorii

Wnioski mogą być składane w odniesieniu do jednej lub kilku substancji odpowiadających
definicji grupy substancji w sekcji 1.5 załącznika XI REACH.
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W celu przygotowania dokumentacji dla kilku substancji w IUCLID należy podjąć następujące
kroki:
1. Dla każdej substancji należącej do grupy utworzyć oddzielny zbiór danych o substancji, do
którego należy wprowadzić wszystkie wymagane dane jak w przypadku dowolnej innej
substancji nie należącej do grupy, tj. sekcje 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 3.10 i 13 w IUCLID.
2. W przypadku wniosków dla kilku substancji sekcja 3.10 umożliwia wskazanie, które
zastosowania dotyczą danej substancji we wniosku. Przykładowo jeżeli zastosowanie
dotyczy wszystkich substancji, należy je wymienić w sekcjach 3.10 wszystkich zbiorów
danych o substancji przypisywanych do kategorii; jeżeli zastosowanie dotyczy tylko jednej
(lub pewnych) substancji, należy je wymienić wyłącznie w sekcji 3.10 odpowiedniego zbioru
danych o substancji. Patrz rozdział7.6.7 niniejszego podręcznika.
3. Utworzyć kategorię w IUCLID: Kliknąć prawym klawiszem myszy zakładkęCategory
(Kategoria) na stronie głównej IUCLID i wybrać New (Nowa). Wypełnić pole Category name
(Nazwa kategorii). Przypisać istniejący podmiot prawny do zbioru danych, klikając przycisk
. Pod nagłówkiem Justifications and discussions (Uzasadnienia i omówienia) wypełnić
pole Category rationale (Uzasadnienie kategorii).
4. Przypisać do kategorii zbiory danych o substancji utworzone w wyżej opisanych krokach 12: Pod członkami kategorii kliknąć
, a następnie wyszukać, wybrać i kliknąć Assign
(Przypisz) dla każdego odpowiedniego zbioru danych o substancji. Zapisać informacje,
klikając ikonę

w menu głównym.

5. Dokumentację można tworzyć z dowolnego zbioru danych o substancji utworzonych w
wyżej opisanym kroku 1. W tym celu w pierwszym kroku kreatora tworzenia dokumentacji
pod zakładką Substance (Substancja) wybrać EU REACH:REACH Application for
authorisation (Wniosek o udzielenie zezwolenia zgodny z REACH), a pod nagłówkiem Use
related categories tab (Zakładka kategorii powiązanych z zastosowaniem) wybrać Yes
(Tak). Następnie do dokumentacji zostaną włączone wszystkie zbiory danych o substancji
przypisane do danej kategorii. W przypadku gdy substancja należy do kilu kategorii,
wybrać zamiast tego Select category(ies) (Wybierz kategorię) i wybrać odpowiednią
kategorię z listy. Następnie kontynuować proces tworzenia dokumentacji zgodnie z opisem
w rozdziale 7 niniejszego podręcznika.
Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu opracowywania dokumentacji w oparciu o
kategorię REACH znajdują się w systemie pomocy programu IUCLID.
Przy podejmowaniu decyzji na temat przedkładania wniosku dla grupy substancji podstawową
kwestią jest zachowanie klarowności i przejrzystości wniosku. Dodatkowe wytyczne dotyczące
grupowania substancji znajdują się w poradniku dotyczącym przygotowania wniosku o
udzielenie zezwolenia (Guidance on the preparation of an application for authorisation),
załącznik 1 Considerations for grouping of substances (Zalecenia dotyczące grupowania
substancji) pod adresem:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach oraz na stronie internetowej
ECHA pod adresem: http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Z uwagi na możliwą złożoność i kwestie techniczne w przypadku takich przedłożeń dla grup
substancji ECHA zaleca grupowanie substancji tylko w najbardziej korzystnych przypadkach,
gdy wszystkie substancje z grupy mają takie same zastosowania. W bardziej skomplikowanych
przypadkach korzystniejsze może być przedłożenie oddzielnych wniosków dla każdej substancji
w grupie.
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Zbiór danych dla wielu wnioskodawców - wspólne zgłoszenie

Wniosek o udzielenie zezwolenia może zostać przedłożony przez jednego wnioskodawcę lub
grupę wnioskodawców (tj. wspólne zgłoszenie). Przy podejmowaniu decyzji na temat
przedkładania wniosku dla grupy wnioskodawców podstawową kwestią jest zachowanie
klarowności i przejrzystości całego wniosku. Dodatkowe wytyczne dotyczące wspólnych
wniosków znajdują się w poradniku dotyczącym przygotowania wniosku o udzielenie
zezwolenia (Guidance on the preparation of an application for authorisation) pod adresem:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach oraz na stronie internetowej
ECHA pod adresem:http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation.
Z uwagi na możliwą złożoność i kwestie techniczne w przypadku takich wspólnych wniosków
ECHA zdecydowanie zaleca opracowanie i przedłożenie wspólnego zgłoszenia jedynie wówczas,
gdy wszyscy współwnioskodawcy z grupy znaleźli akceptowalny sposób współdzielenia
wszystkich informacji podanych we wniosku. W skomplikowanych przypadkach korzystniejsze
może być przedłożenie własnych oddzielnych wniosków dla każdego współwnioskodawcy.
ECHA będzie traktowała wspólne zgłoszenie jako całość i nie ma możliwości dokonania
specjalnych ustaleń w celu dostosowania kwestii poufności między współwnioskodawcami. W
związku z tym podczas przetwarzania i wydawania opinii dla danego wniosku prawdopodobne
jest odwoływanie się do informacji poufnych w obrębie grupy współwnioskodawców; na
przykład kopie komunikatów ECHA w systemie REACH-IT są wysyłane do wszystkich
wnioskodawców składających wspólne zgłoszenie.
Dokumentacja obejmująca zbiór danych o substancji dla wspólnego zgłoszenia powinna zostać
przedłożona do ECHA przez jeden podmiot prawny zwany tutaj „wnioskodawcą
przedkładającym dokumentację”. W rozdziale 8 niniejszego podręcznika dodatkowo opisano,
jaki rodzaj informacji poza zbiorem danych o substancji powinien przekazać wnioskodawca
przedkładający dokumentację. Ważną informacją jest wykaz wnioskodawców i mapowanie
„zastosowań, których dotyczy wniosek”. Takie mapowanie ma na celu prawidłowe określenie,
który wnioskodawca wnioskuje o dane zastosowanie i dla której substancji. W celu przekazania
tych informacji należy załączyć specjalny formularz w sekcji 13 dokumentacji IUCLID. Ten
formularz (“application form for a joint application” (formularz wniosku dla wspólnego
zgłoszenia)) jest generowany z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego i
należy go przesłać także do współwnioskodawców, w celu potwierdzenia przez nich udziału we
wspólnym zgłoszeniu. (dodatkowe szczegóły znajdują się w rozdziale 8).

7.4.

Sekcja 1 Informacje ogólne

W sekcji 1 Informacje ogólne należy wprowadzić pewne wymagane informacje na temat
tożsamości substancji i tożsamości wnioskodawcy. Sekcje 1.4, 1.5 i 1.8 są opcjonalne. Sekcja
1.7 jest obowiązkowa tylko dla niektórych wnioskodawców, będących wyłącznymi
przedstawicielami.
Wypełniając sekcję 1 należy pamiętać, że
i.

tożsamość substancji powinna być jednolita z substancją / pokrywać się z
substancję opisaną w odpowiednim wpisie w załączniku XIV dostępnym pod
adresem: http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list

ii. Pole Public name (Nazwa ogólnodostępna) na ogół nie jest istotne, ponieważ wpis
z załącznika XIV odpowiadający substancji, której dotyczy wniosek nie może
zostać uznany za poufny.
iii. Nie można zatrudnić przedstawiciela będącego stroną trzecią (Third party
representative) do przedłożenia wniosku o udzielenie zezwolenia.
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iv. W przypadku wspólnego zgłoszenia, przy jego tworzeniu należy wskazać rolę
każdego wnioskodawcy w łańcuchu dostaw (Manufacturer (Producent), Importer
(Importer), Downstream user (Dalszy użytkownik), Only Representative
(Wyłączny przedstawiciel)) (patrz rozdział 8).

7.4.1.Część 1.1 Identyfikacja
Część 1.1 dotyczy identyfikacji substancji, roli w łańcuchu dostaw oraz rodzaju substancji
(referencyjnej).
Aby wypełnić tę część, należy postępować według poniższych kroków:
1. W polu Substance name („Nazwa substancji”) wpisać nazwę substancji, dla której
przygotowywana jest dokumentacja.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących poufności nazwy substancji należy wypełnić pole
Public name („Nazwa publiczna”). W tym polu należy podać nazwę ogólną odpowiednią do
publikacji, która odpowiednio opisuje daną substancję.
Więcej informacji na temat tworzenia nazwy publicznej substancji na potrzeby rozporządzenia
REACH znajduje się na pod adresem: http://echa.europa.eu/manuals.

3. Przypisać Podmiot prawny do zbioru danych o substancji, klikając przycisk
rozdział Podmiot prawny).

(zob.

4. Na potrzeby dokumentacji rejestracyjnej REACH, zapytań i dokumentacji PPORD można
wskazać przedstawiciela będącego stroną trzecią.
Informacje na temat przedstawiciela będącego stroną trzecią właściwego dla danego zgłoszenia
muszą zostać podane i administrowane w ramach REACH-IT przed złożeniem dokumentacji.
Więcej informacji na temat przedstawicieli będących stroną trzecią znajduje się w Poradniku
dotyczącym udostępniania danych dostępnym pod adresem: http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach

Rola w łańcuchu dostaw:
5. Zaznaczyć przynajmniej jedno okienko w tej części zgodnie z rolą danego użytkownika w
łańcuchu dostaw dla danej substancji.

Identyfikacja substancji:
6. Kliknąć przycisk

, aby przypisać substancję referencyjną do zbioru danych o substancji.

7. Pojawia się okno zapytania. Należy wyszukać substancję referencyjną użytkownika. Kliknąć
Assign („Przypisz”).
Jeżeli użytkownik nie może znaleźć swojej substancji referencyjnej, ponieważ nie została
jeszcze utworzona, należy kliknąć New („Nowa”) i ją utworzyć (zob. rozdział Substancja
referencyjna).

Informacje podawane dla substancji referencyjnej zależą od rodzaju substancji:
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Substancje jednoskładnikowe:

Substancja jednoskładnikowa to substancja dobrze zdefiniowana, w której jeden ze
składników jest obecny w stężeniu co najmniej 80% (wagowo). Składnik ten jest głównym
składnikiem substancji. Substancja otrzymuje nazwę na podstawie nazwy chemicznej
głównego składnika.
Jeżeli substancja jest substancją jednoskładnikową, przypisać substancję referencyjną2
odpowiadającą głównemu składnikowi w części 1.1.


Substancje wieloskładnikowe:

Substancja wieloskładnikowa to substancja dobrze zdefiniowana, w której więcej niż
jeden składnik jest obecny w stężeniu od 10% do 80% (wagowo). Składniki te są głównymi
składnikami substancji. Substancja wieloskładnikowa z reguły otrzymuje nazwę masy
reakcyjnej głównych składników3.
Jeżeli substancja jest substancją wieloskładnikową, przypisać substancję referencyjną4
odpowiadającą masie reakcyjnej głównych składników substancji w części 1.1.


Substancje UVCB:

Substancje UVCB (tj. substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty
reakcji lub materiały biologiczne) to substancje, których nie można wystarczająco
zidentyfikować za pomocą składu chemicznego.
Jeżeli substancja jest substancją UVCB, należy przypisać substancję referencyjną5
odpowiadającą substancji UVCB w części 1.1.

Rodzaj substancji:
8. Wybrać odpowiedni rodzaj substancji (Type of substance) z listy wyboru. W przypadku
zgłoszeń zgodnych z REACH można wybrać jedynie substancję jednoskładnikową,
substancję wieloskładnikową i UVCB (opcje polymer („polimer”) i other: („inne”) nie mają
zastosowania).

Zalecamy także zapoznanie się z Poradnikiem dotyczącym identyfikacji i nazewnictwa
substancji w systemie REACH i CLP (Guidance for identification and naming of substances
under REACH and CLP), dostępnym na stronie http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.
9. Wybrać Origin („Pochodzenie”) – np. organiczne lub nieorganiczne – z listy wyboru.

Uwaga! Dla substancji referencyjnej: Należy podać wzór cząsteczkowy („Molecular formula”), zakres masy cząsteczkowej („Molecular weight
range”) oraz wzór strukturalny („Structural formula”). Należy również podać zapis SMILES („SMILES notation”), jeżeli dotyczy.
2

Niektóre substancje wieloskładnikowe odpowiadające masom reakcyjnym izomerów, w przypadku których postać izomeryczna nie jest określona,
wygodniej jest określać za pomocą nazwy chemicznej zamiast „masy reakcyjnej”.
3

Należy podać wzór cząsteczkowy („Molecular formula”), zakres masy cząsteczkowej („Molecular weight range”) oraz wzór strukturalny
(„Structural formula”) substancji referencyjnej lub uzasadnić brak tych informacji w polu Remarks („Uwagi”). Należy również podać zapis SMILES
(„SMILES notation”), jeżeli dotyczy.
4

Należy podać wzór cząsteczkowy („Molecular formula”), zakres masy cząsteczkowej („Molecular weight range”) oraz wzór strukturalny
(„Structural formula”) substancji referencyjnej lub uzasadnić brak tych informacji w polu Remarks („Uwagi”). Należy również podać zapis SMILES
(„SMILES notation”), jeżeli dotyczy.
5
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10. W stosownych przypadkach można podać dodatkowe identyfikatory substancji w polu Other
identifiers („Inne identyfikatory”). Takie identyfikatory mogą obejmować nazwy handlowe
substancji, identyfikatory, według których substancja była wcześniej znana, ale zostały
później zastąpione/poprawione albo identyfikatory stosowane do identyfikacji substancji
zgodnie z innymi schematami rejestracyjnymi. W tym miejscu nie należy wymieniać
synonimów chemicznych (naukowych), które powinny zostać umieszczone w informacjach
dotyczących substancji referencyjnej.
11. Można też dodać informacje na temat osoby do kontaktu dla danej substancji, wybranej z
wcześniej zdefiniowanych kontaktów (zob. rozdział Kontakt).
12. Aby zapisać informacje, należy kliknąć

w menu głównym.

Załącznik XIV może zawierać wpisy, dla których może nie być oczywisty sposób wprowadzenia
do sekcji 1.1 w IUCLID, np. wpisy podające więcej niż jeden numer WE. Szczegółowe
instrukcje dotyczące takich wpisów znajdują się w sekcji Questions & Answers (Pytania i
odpowiedzi) na stronie internetowej ECHA pod adresem: http://echa.europa.eu/qa-display//qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (patrz podsekcja Applications for Authorisation –
Technical instructions for specific Annex XIV entries (Wnioski o udzielenie zezwolenia –
Instrukcje techniczne dla określonych wpisów z załącznika XIV)

7.4.2.Część 1.2 Skład
Część 1.2 jest wykorzystywana do opisu tożsamości substancji na poziomie składu. W tej
części należy podać tożsamość i stężenie składników wchodzących w skład substancji, z
uwzględnieniem wszelkich zanieczyszczeń i dodatków. W tej części należy podać stan i postać
danego składu.
Zaleca się sprawdzenie, czy informacje zawarte w części 1.1 i części 1.2 IUCLID są
wystarczające, aby w sposób wyraźny określić tożsamość substancji i czy są one spójne w
obydwu częściach. W szczególności podane informacje nie powinny być zbyt ogólne, aby nie
opisywać więcej niż jednej substancji.
Każdy zbiór danych o substancji musi zawierać co najmniej jeden rekord składu, który dotyczy
substancji o składzie wytwarzanym, importowanym lub stosowanym przez podmiot
rejestrujący/powiadamiający/wnioskodawcę. Zależnie od rodzaju substancji i opracowywanej
dokumentacji może być konieczne zgłoszenie więcej niż jednego składu. Dotyczy to zwłaszcza
przypadków, gdy różnice w składzie wpływają na profil zagrożeń i klasyfikację substancji.
Każdy skład jest zgłaszany jako rekord w IUCLID. Aby utworzyć nowy rekord:
1. Kliknąć prawym klawiszem na 1.2. Composition („Skład”) w spisie treści z panelu
nawigacyjnego w lewej części ekranu.
2. Wybrać opcję New record („Nowy rekord”) z listy.
3. Utworzony zostanie nowy rekord do zgłoszenia nowego składu.
Następnie wpisać informacje na temat składu substancji.
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Informacje ogólne:
1. Podać nazwę opisową (Name) dla danego składu. Jest to szczególnie istotne w przypadku
zgłaszania wielu składów.
2. Domyślnym wyborem w polu Type of composition („Rodzaj składu”) jest legal entity
composition of the substance („Skład substancji według podmiotu prawnego”). Dotyczy on
substancji o składzie wytwarzanym, importowanym lub stosowanym przez podmiot
rejestrujący/powiadamiający/wnioskodawcę. Każdy zbiór danych powinien zawierać co
najmniej jeden skład tego rodzaju. Wartość tę należy modyfikować jedynie wówczas, gdy
mamy zamiar zgłosić skład o innym przeznaczeniu. Dodatkowe informacje dotyczące
rodzajów składu, które mogą być podawane dla tego zgłoszenia, znajdują się w
szczegółowych instrukcjach dla danego rodzaju zgłoszenia.
3. Podać stan fizyczny/postać (State/form) danego składu, wybierając odpowiednią wartość z
listy. Jeżeli substancja występuje w różnych stanach fizycznych lub postaciach, dla
każdego/każdej z nich należy utworzyć osobny skład.
4. Bardziej szczegółowe informacje na temat składu można podać w polu (Description of
composition) („Opis składu”). Jest to istotne zwłaszcza w przypadku zgłaszania różnych
składów w celu wyjaśnienia różnic między nimi. Przekazanie dodatkowych uwag na temat
sposobu zdefiniowania składu jest zalecane również w przypadku, gdy skład obejmuje
szeroki zakres stężeń albo polimorfów bądź izomerów. Dla substancji, których nie można
opisać z wykorzystaniem dobrze zdefiniowanych i oznaczonych ilościowo składników (np.
substancji UVCB), w tym polu wprowadza się dodatkowe substancje w celu identyfikacji
składu, w tym tożsamość materiałów wyjściowych i opis procesu produkcji zastosowanego
do wytwarzania substancji.
5. W części Attached description („Załączony opis”) można zamieścić dodatkowe załączniki.
6. W polu Justification for deviations („Uzasadnienie odstępstw”) należy podać, w stosownych
przypadkach, uzasadnienie dla odstępstwa od zasad zgłaszania składu substancji zgodnie z
tekstem prawnym i zaleceniami w Poradniku dotyczącym identyfikacji i nazewnictwa
substancji w systemie REACH i CLP (Guidance for identification and naming of substances
under REACH and CLP) dostępnym pod adresem
http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.

Stopień czystości („Degree of purity”):
7. Podać stopień czystości składu wraz z jednostką miary. Na przykład substancja o czystości
wynoszącej 95-98% wag. zostanie wprowadzona w sposób przedstawiony poniżej. Uwaga:
stopień czystości powinien odpowiadać całkowitemu stężeniu (głównych) składników
wchodzących w skład substancji.

Rysunek 2: Stopień czystości

Składniki:
8. Wprowadzić składniki (constituents) wchodzące w skład substancji, klikając przycisk
.
Każdy skład musi zawierać co najmniej jeden składnik. Liczba zgłaszanych składników
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zależy od rodzaju substancji. Aby dodać więcej składników, kliknąć
się nowe powtarzalne bloki.

, po czym pojawią

9. Do nowo utworzonego składnika należy przypisać substancję referencyjną (reference
substance), klikając przycisk
. Wyszukać odpowiednią substancję referencyjną i dodać ją
poprzez zaznaczenie i kliknięcie Assign („Przypisz”); można także utworzyć nową
substancję referencyjną, aby podać składnik (zob. Substancja referencyjna). Sprawdzić,
czy substancja referencyjna zawiera nazwę chemiczną w polu „IUPAC name” („Nazwa
IUPAC”) oraz odpowiednie identyfikatory WE i CAS, zależnie od ich dostępności.
10. Podać typowe stężenie (Typical concentration) i zakres stężeń (Concentration range)
(wartości minimalne i maksymalne oraz jednostkę miary) dla każdego składnika.

Rysunek 3: Składnik

Zanieczyszczenia i dodatki:
11. Aby uzupełnić informacje dotyczące zanieczyszczeń (Impurities) i dodatków (Additives),
postępować według tej samej procedury.
12. W przypadku gdy zanieczyszczenie lub dodatek mają znaczenie dla klasyfikacji
i oznakowania substancji, należy zaznaczyć odpowiednie pole.
13. Należy podać funkcję każdego dodatku, wybierając ją z listy Function („Funkcja”). W
przypadku REACH i CLP zastosowanie mają tylko wartości rozpoczynające się od słowa
stabiliser („stabilizator”).
W celu zgłoszenia nieznanych zanieczyszczeń (unknown impurities), utworzyć ogólną
substancję referencyjną (zob. Substancja referencyjna) i w polu IUPAC name („Nazwa IUPAC”)
wpisać informację unknown impurities („nieznane zanieczyszczenia”). W polu Remarks
(„Uwagi”) w bloku dotyczącym zanieczyszczeń podać w miarę możliwości właściwości, liczbę i
względne ilości zanieczyszczeń. Podać także typowe stężenie (Typical concentration) (wraz z
jednostką miary) i zakres stężeń (Concentration range) (wraz z jednostką miary) dla
nieznanych zanieczyszczeń.
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Rysunek 4: Nieznane zanieczyszczenia
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Rysunek 5: Dodatek

W przypadku odstępstwa od zasad identyfikacji substancji jednoskładnikowej,
wieloskładnikowej lub UVCB przy podawaniu informacji na temat składu należy umieścić
wyjaśnienia dotyczące tych odstępstw w polu Justification for deviations („Uzasadnienie
odstępstw”). Takie odstępstwa obejmują na przykład zgłaszanie substancji jednoskładnikowej
zawierającej składnik główny o stężeniu poniżej 80%.
Zgłaszany skład zależy od rodzaju substancji:
Substancje jednoskładnikowe:
Dla substancji jednoskładnikowych należy podać następujące informacje:


Podać tylko składnik główny pod hasłem Constituents („Składniki”) w części 1.2. Przypisać
do tego składnika tę samą substancję referencyjną, co w części 1.1.



Podać indywidualnie wszelkie zanieczyszczenia pod hasłem Impurities („Zanieczyszczenia”)
w części 1.2.



Podać dodatki niezbędne do stabilizacji składu pod hasłem Additives („Dodatki”) w części
1.2. Wybrać funkcję stabilizacyjną dodatku z listy Function („Funkcja”).



Podać zakres stężeń (zarówno wartości minimalne, jak i maksymalne) i stężenie typowe dla
składnika głównego, wszelkich zanieczyszczeń i dodatków.
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Uwaga: stężenie typowe i zakres stężeń podawanych dla składnika głównego substancji
jednoskładnikowej nie powinien z reguły być mniejszy niż 80% (wagowo).6


Podać stopień czystości składu odpowiadający zakresowi stężeń głównego składnika.

Substancje wieloskładnikowe:
Dla substancji wieloskładnikowych należy podać następujące informacje:


Podać składniki główne pod hasłem Constituents („Składniki”) w części 1.2.
Uwaga: składniki główne powinny być jednakowe dla wszystkich zgłaszanych składów.



Zgłosić wszelkie składniki w stężeniu poniżej 10% pod hasłem Impurities
(„Zanieczyszczenia”) w części 1.2.



Podać dodatki niezbędne do stabilizacji składu pod hasłem Additives („Dodatki”) w części
1.2. Wybrać funkcję stabilizacyjną dodatku z listy Function („Funkcja”).



Podać zakres stężeń (zarówno wartości minimalne, jak i maksymalne) i stężenie typowe dla
składników głównych, wszelkich zanieczyszczeń i dodatków.
Uwaga: stężenie typowe / zakres stężeń każdego składnika głównego powinien z reguły
wynosić  10 i  80%.7
Podać stopień czystości składu odpowiadający całkowitemu zakresowi stężeń głównych
składników.



Substancje UVCB:
Dla substancji UVCB należy podać następujące informacje:


Podać opis procesu wytwarzania oraz wszystkie informacje mające znaczenie dla
identyfikacji substancji w polu Description of the composition („Opis składu”).
Uwaga: Dla ułatwienia opisu procesu wytwarzania sugerowane informacje, które należy
umieścić w polu Description of the composition („Opis składu”), podano w szablonie tekstu
dowolnego. Aby otworzyć szablon tekstu dowolnego, kliknąć ikonę z literą A ze strzałką w
prawym dolnym rogu, . Pojawi się okno. Kliknąć Option 2: composition of a UVCB
substance („Opcja 2: skład substancji UVCB”). Aby skopiować tekst z szablonu do pola,
kliknąć przycisk Insert („Wstaw”). Następnie należy dokonać edycji tekstu, aby zawierał
tylko właściwe dane.



Podać poszczególne składniki lub grupy składników pod hasłem Constituents („Składniki”).
Uwaga: Podając dane na temat składników lub grup składników przedmiotowej substancji,
w części 1.2 nie należy ponownie używać substancji referencyjnej przypisanej już do
substancji w części 1.1.



Nie zgłaszać składników pod hasłem Impurities („Zanieczyszczenia”) w polu składu (do
UVCB nie stosuje się pojęcia zanieczyszczenia).

Nie należy stosować odstępstw od „zasady 80%”, chyba że zostanie podane ważne uzasadnienie. Uzasadnienie należy umieścić w polu
Justification for deviations („Uzasadnienie odstępstw”) dla każdego składu, wobec którego stosuje się takie odstępstwo.
6

Nie należy stosować odstępstw od „zasady 80%”, chyba że zostanie podane ważne uzasadnienie. Uzasadnienie należy umieścić w polu
Justification for deviations („Uzasadnienie odstępstw”) dla każdego składu, wobec którego stosuje się takie odstępstwo.
7
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Podać dodatki niezbędne do stabilizacji składu pod hasłem Additives („Dodatki”). Określić
funkcję stabilizacyjną dodatku.



Podać stężenie poszczególnych składników, grup składników i wszelkich dodatków w
postaci zakresu stężeń (zarówno wartości minimalne, jak i maksymalne) i stężenia
typowego.



Podać odpowiedni stopień czystości danej substancji UVCB (stopień czystości powinien
zasadniczo wynosić 100% dla UVCB bez dodatków, ponieważ do takich substancji nie
stosuje się pojęcia zanieczyszczenia).

Podawanie informacji na temat charakterystyki nanomateriałów:
Tę część należy wypełnić, jeżeli na liście wyboru State/form („Stan/Postać”) dla danego składu
wybrano solid: nanomaterial (ciało stałe: nanomateriał). Zawiera ona pola, w których należy
umieścić podstawową charakterystykę składu, który jest nanoformą.
14. Wybrać Shape („Kształt”) nanoformy z dostępnych opcji na liście wyboru.
15. Podać zakres wymiarów dla trzech wymiarów x, y, z (Dimensions x, y, z) i jednostkę miary
(np. nm). Podać Percentile („percentyl”) (np. D50) rozkładu wielkości, której dotyczy dany
zakres wielkości. Dodatkowe informacje na temat kształtu nanoformy można umieścić w
polu Remarks („Uwagi”).
16. Podać zakres powierzchni właściwych nanoformy wraz z jednostką.
17. Pod hasłem Surface treatment applied („Zastosowana obróbka powierzchni”) zaznaczyć,
czy zastosowano obróbkę powierzchni i ewentualny rodzaj obróbki.
18. W przypadku zastosowania obróbki powierzchni podać informacje na temat obróbki. Kliknąć
przycisk
, aby utworzyć blok dotyczący obróbki powierzchni i podać nazwę obróbki
powierzchni.
19. Następnie w tabeli Surface treatment („Obróbka powierzchni”) podać tożsamość składników
stosowanych do obróbki powierzchni dla poszczególnych warstw. Kliknąć przycisk Add
(„Dodaj”), aby utworzyć nowy wiersz dla każdej warstwy. W wyniku tej operacji otworzy się
okno dialogowe, w którym należy podać numer warstwy oraz powiązać z substancją
referencyjną, która opisuje zastosowany środek do obróbki powierzchni poprzez kliknięcie
przycisku

.

20. Podać charakterystykę External layer („Warstwy zewnętrznej”), wybierając jedną z opcji
dostępnych na liście wyboru. Podać % (wagowo) Total fraction of core particle („Całkowitej
frakcji cząstki rdzeniowej”) reprezentatywny dla tej nanoformy. Ta wartość odnosi się do
frakcji wagowej cząstki rdzeniowej w stosunku do całkowitej masy cząsteczki poddanej
obróbce powierzchni. Można też dołączyć informacje pomocnicze, na przykład ilustracje
przedstawiające strukturę cząsteczki.
Należy pamiętać, że w obrębie tego samego składu można utworzyć kilka bloków dotyczących
obróbki powierzchni. Dotyczy to sytuacji, gdy istnieje kilka nanoform o podobnej obróbce
powierzchni, w przypadku których podmiot przekazujący dokumentację stwierdził, że nie ma to
wpływu na tożsamość chemiczną ani profil zagrożeń danego składu.
Jeżeli nanoformy substancji znacznie różnią się kształtem, powierzchnią właściwą lub
zastosowaną obróbką powierzchni, należy utworzyć oddzielne rekordy składu w celu
odzwierciedlenia tych różnic.
21. Aby zapisać informacje, należy kliknąć

w menu głównym.
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W przypadku wniosków o udzielenie zezwolenia zaleca się, aby przed przedłożeniem
dokumentacji wnioskodawcy dokładnie sprawdzili, czy informacje podane w sekcjach 1.1 i 1.2
IUCLID są wystarczające do jednoznacznej identyfikacji substancji objętej zezwoleniem. Te
informacje nie powinny być zwłaszcza zbyt ogólne, w wyniku czego mogłyby opisywać więcej
niż jedną substancję lub powodować wykraczanie substancji poza ramy wpisu z załącznika XIV.
Identyfikacja substancji w dokumentacji dla wniosku o udzielenie zezwolenia powinna być
zgodna z Poradnikiem dotyczącym identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie REACH i
CLP Guidance for identification and naming of substances under REACH
(http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach). Wszelkie odchylenia od tych
wytycznych należy odpowiednio udokumentować w dokumentacji.
Dla jednej substancji można określić kilka składów. Na przykład producent/importer może
produkować/importować więcej niż jeden skład substancji według załącznika XIV albo składy
różnych wnioskodawców w ramach wspólnego zgłoszenia mogą się różnić: różnice mogą
dotyczyć stopnia czystości, charakteru oraz ilości zanieczyszczeń/dodatków. W przypadku
niewielkich rozbieżności można zgłosić tylko jeden skład poprzez ustalenie odpowiednich
przedziałów stężenia dla składników, zanieczyszczeń i dodatków. Jednak w przypadku gdy
należy zgłosić poważniejsze różnice w składzie, można dodać kolejne powtarzalne bloki
dotyczące składu.
Jak wcześniej podano, załącznik XIV może zawierać wpisy, dla których może nie być oczywisty
sposób wprowadzenia do sekcji 1.1 i 1.2 w IUCLID, np. wpisy podające więcej niż jeden numer
WE. Szczegółowe instrukcje dotyczące takich wpisów znajdują się w sekcji Questions &
Answers (Pytania i odpowiedzi) na stronie internetowej ECHA pod adresem:
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/authorisation (patrz podsekcja
Applications for Authorisation – Technical instructions for specific Annex XIV entries (Wnioski o
udzielenie zezwolenia – Instrukcje techniczne dla określonych wpisów z załącznika XIV)

7.4.3.

Sekcja 1.3 Identyfikatory

Sekcja 1.3 w IUCLID dotyczy wniosków wstępnych, aktualizacji, kolejnych wniosków i raportów
z przeglądu. Dodatkowe informacje na temat powyższych rodzajów wniosków znajdują się
także w rozdziale 9.2. Szczególne przedkładanie danych.
W tej sekcji może być konieczne dodanie szeregu identyfikatorów:
i.

REACH Annex XIV substance entry number (numer wpisu dla substancji z
załącznika XIV do REACH): dla wszystkich rodzajów wniosków (ten numer
znajduje się na liście zezwoleń na stronie internetowej ECHA pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list.);

ii. REACH Registration number (numer rejestracyjny REACH): w celu umożliwienia
ECHA dostępu do przywoływanego CSR przedłożonego w ramach rejestracji
zgodnie z art. 62 ust. 4 lit. d). Jeżeli CSR obejmujący wszystkie zastosowania,
których dotyczy wniosek jest zawarty w dokumentacji IUCLID przy składaniu
wniosku o udzielenie zezwolenia, nie należy tutaj podawać tego numeru;
iii. REACH Authorisation number (numer zezwolenia REACH): dla kolejnych
wniosków, które odwołują się do udzielonego zezwolenia według art. 63 ust. 2;
iv. REACH Authorisation number (numer zezwolenia REACH): dla przeglądów
wniosków, które odwołują się do udzielonego zezwolenia według art. 61 ust. 1;
Dla kolejnych wniosków, które odwołują się do przedłożonego wniosku według art. 63 ust. 1 i
dla aktualizacji wymaganych przez Komisje zgodnie z art. 64 ust. 3 podczas tworzenia
dokumentacji dla wniosku o udzielenie zezwolenia w nagłówku dokumentacji należy umieścić
numer (ostatniego) przełożenia (patrz także rozdział 10).
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Aby wpisać dane, trzeba najpierw utworzyć nowy rekord, klikając prawym klawiszem myszy
nazwę sekcji i wybierając new fixed record (nowy ustalony rekord).
1. Kliknąć przycisk Add (Dodaj), aby dodać nowy identyfikator do tabeli Regulatory
programme identifiers (Identyfikatory na potrzeby programów regulacyjnych).
2. W zależności od rodzaju przedłożenia, wybrać odpowiedni identyfikator z listy wyboru
programów regulacyjnych (Regulatory programme).
3. Wpisać odpowiedni numer w polu ID (Identyfikator).
4. Kliknąć OK, a wpisane identyfikatory programów regulacyjnych pojawią się w tabeli.
5. W przypadku wpisywania kolejnego identyfikatora programu należy utworzyć nowy wiersz,
powtarzając czynności opisane powyżej.
6. Aby zapisać informacje, kliknąć

w menu głównym.

W poniższej tabeli opisano, w których miejscach w IUCLID należy umieścić różne identyfikatory
dla każdego typu przedłożenia.

Tabela1:

Identyfikatory podawane w dokumentacji

Rodzaj
wniosku

Numer wpisu w
załączniku XIV

Numer
rejestracyjny
(CSR)

Wniosek
wstępny

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby programów
regulacyjnych

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby
programów
regulacyjnych

Wymagana
aktualizacja (art.
64 ust. 3)

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby programów
regulacyjnych

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby
programów
regulacyjnych

Kolejny wniosek
(art. 63 ust. 1)

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby programów
regulacyjnych

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby
programów
regulacyjnych

Kolejny wniosek
(art. 63 ust. 2)

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby programów
regulacyjnych

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby
programów
regulacyjnych

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby
programów
regulacyjnych

Raport z
przeglądu

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby programów
regulacyjnych

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby
programów
regulacyjnych

Sekcja 1.3
Identyfikatory na
potrzeby
programów
regulacyjnych

7.4.4.

Numer
adnotacji

Numer
ostatniego
przedłożenia

Nagłówek
dokumentacji /
kreator
tworzenia

Nagłówek
dokumentacji /
kreator
tworzenia

Numer
zezwolenia

Nagłówek
dokumentacji /
kreator
tworzenia

(Opcjonalnie) Sekcja 1.4 Informacje analityczne

W sekcji 1.4 zamieszcza się informacje analityczne, takie jak widma lub chromatogramy,
umożliwiające sprawdzenie tożsamości danej substancji, włącznie ze składem określonym w

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować wniosek o udzielenie
zezwolenia

Data wydania: październik 2015 r.

dokumentacji. W tym miejscu umieszcza się również opis metod, za pomocą których uzyskano
te informacje.
W tej sekcji można utworzyć kilka zapisów, aby uwzględnić dane analityczne wystarczające do
potwierdzenia tożsamości substancji. Aby utworzyć nowy zapis:
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na 1.4 Analytical information („Informacje analityczne”)
w TOC („Spisie treści”) w panelu nawigacyjnym w lewej części ekranu.
2. Wybrać New record („Nowy zapis”) z listy wyboru.
3. Utworzony zostanie nowy zapis do umieszczenia informacji analitycznych.
Aby wypełnić tę sekcję, należy postępować zgodnie z poniższymi etapami:

Metody i wyniki analizy:
Informacje analityczne na potwierdzenie tożsamości substancji należy zamieścić w tabeli
Analytical determination („Oznaczenie analityczne”).
1. Należy kliknąć przycisk Add („Dodaj”) – pojawi się wyskakujące okienko.
2. Wpisać informacje na temat metod analitycznych i wyników badań.
Dla każdego oznaczenia analitycznego: wpisać cel wykonania analizy, wybrać rodzaj analizy
(Analysis type) (np. spektralna, chromatograficzna), rodzaj przesyłanych informacji (Type of
information provided) oraz wszelkie stosowne uwagi (Remark). Dla każdej metody należy
dołączyć plik z metodą i wynikami analizy. Jeżeli dla wskazanego rodzaju analizy nie można
podać wyników, należy wybrać powód z listy wyboru (Rationale for no results – „Uzasadnienie
braku wyników”) i wpisać wyjaśnienie w polu Justification („Uzasadnienie”). Dla jednego
oznaczenia można wpisać kilka rodzajów analizy.
3. Określić, czy dana substancja jest optycznie czynna, wybierając odpowiednią wartość z listy
wyboru.
4. Podać informacje dotyczące aktywności optycznej i typowego współczynnika
(stereo)izomerów, jeżeli ma to zastosowanie, w polu uwag (Remarks).

Powiązany skład:
5. Zgłoszone informacje analityczne można powiązać z odpowiednim składem (Composition) z
sekcji 1.2, klikając przycisk Add („Dodaj”). Ma to szczególne znaczenie, jeżeli w sekcji 1.2
zgłoszono kilka składów.
W przypadku wspólnych wniosków o udzielenie zezwolenia w przypadku chęci opisania metod
analitycznych /wyników specyficznych dla niektórych wnioskodawców można utworzyć
dodatkowe rekordy w tej sekcji IUCLID.

7.4.5.

(Opcjonalnie) Sekcja 1.5 Wspólne przedkładanie danych

W tej sekcji można podać w odpowiednich polach- do własnych celów administracyjnych nazwę i pewne dodatkowe szczegółowe dane wnioskodawców. Aby wprowadzić dane, należy
najpierw utworzyć nowy rekord.
Należy pamiętać, że informacje dotyczące podmiotu prawnego na kontach REACH-IT
wnioskodawców (jak również nazwy podmiotów prawnych wymienionych w formularzu wniosku
(patrz rozdział 8), dołączane w sekcji 13 dokumentacji IUCLID) są nadrzędne w stosunku do
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wszelkich informacji podanych w sekcji 1.5 IUCLID. Jeżeli te dane są niespójne, ECHA będzie
uznawał za ważne dane z REACH-IT.
Wnioskodawca przedkładający dokumentację tworzy wspólny wniosek w swojej lokalnej
instalacji IUCLID i może zwrócić się do współwnioskodawców o informacje dotyczące ich
podmiotów prawnych, aby zapewnić spójność danych w poszczególnych instalacjach IUCLID.
Każdy współwnioskodawca może wyeksportować swój własny obiekt podmiotu prawnego (LEO
- patrz rozdział Error! Reference source not found. niniejszego podręcznika) i wysłać
wyeksportowany plik (LEOX) drogą elektroniczną do wnioskodawcy przedkładającego
dokumentację.
Wnioskodawca przedkładający dokumentację: Podać nazwę wnioskodawcy przedkładającego
dokumentację w polu Lead (Wiodący rejestrujący). Kliknąć przycisk
, aby wybrać podmiot
prawny dla wnioskodawcy przedkładającego dokumentację i stworzyć powiązanie. Zaleca się,
aby nie używać przycisku New (Nowy) do lokalnego utworzenia informacji na temat podmiotu
prawnego. Spowodowałoby to różnice w identyfikacji podmiotów prawnych w różnych
instalacjach IUCLID i utrudniłoby wymianę danych.
Współwnioskodawcy: Po zaimportowaniu pliku LEOX każdego współwnioskodawcy,
wnioskodawca przedkładający dokumentację może wskazać wszystkich współwnioskodawców
dla wspólnego zgłoszenia. Kliknąć przycisk
, aby wybrać współwnioskodawcę i stworzyć
powiązanie. Obowiązują te same zalecenia, jak w przypadku przypisywania wiodącego
rejestrującego.

7.4.6.

Sekcja 1.7 Dostawcy

Dla przedsiębiorstwa składającego wniosek jako Wyłączny przedstawiciel w sekcji 1.7 należy
podać informacje na temat reprezentowanej firmy spoza UE.
W przypadku wspólnego zgłoszenia współwnioskodawcy muszą przekazać odpowiednie
informacje wnioskodawcy przedkładającemu dokumentację, który umieści je w sekcji 1.7
dokumentacji IUCLID.
1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na 1.7 Suppliers (Dostawcy) w TOC (Spisie treści) w
panelu nawigacyjnym w lewej części ekranu.
2. Z listy wyboru wybrać opcję New record (Nowy rekord).
3. Utworzony zostanie nowy rekord do umieszczenia informacji na temat reprezentowanej
firmy.
Aby wypełnić tę sekcję, należy postępować według poniższych kroków:
1. W polu Name (Nazwa) pod nagłówkiem Manufacturer, Importer, Formulator (Producent,
Importer, Formulator) przypisać podmiot prawny reprezentowanej firmy do zbioru danych,
klikając przycisk
. Otworzy się nowe okno, w którym można wyszukiwać istniejące
podmioty prawne w instalacji IUCLID lub utworzyć nowy podmiot prawny poprzez kliknięcie
New (Nowy). Pod nagłówkiem General information (Informacje ogólne) wpisać w polu Legal
Entity name (Nazwa podmiotu prawnego) dokładną nazwę reprezentowanej firmy.Pod
nagłówkiem Contact information (Informacje kontaktowe) wpisać przynajmniej Address
(Adres), Town or Region/State (Miasto lub Region/Stan) oraz Country (Kraj), w którym
zlokalizowana jest reprezentowana firma. Kliknąć Save (Zapisz), aby zapisać podane
informacje na temat podmiotu prawnego oraz Assign (Przypisz), aby przypisać go do sekcji.
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2. W przypadku wspólnego zgłoszenia pod nagłówkiem Remarks (Uwagi) podać nazwę
wnioskodawcy (Wyłącznego przedstawiciela), którego dotyczy ten rekord.
3. W polu „Assignment from non EU manufacturer” (Przypisanie przez wytwórcę spoza UE)
należy dołączyć jednoznaczne dokumenty poświadczające mianowanie wyłącznego
przedstawiciela (np. kopię listu nominacyjnego przesłanego do importerów). W polu Other
importers (Inni importerzy) można również podać wykaz nazw importerów objętych
wnioskiem.
W przypadku wspólnego zgłoszenia i dodatkowych wnioskodawców będących wyłącznymi
przedstawicielami należy powtórzyć powyższe czynności, tworząc nowy rekord w celu podania
firmy.
4. Aby zapisać informacje, kliknąć

7.4.7.

w menu głównym.

(Opcjonalnie) Sekcja 1.8 Odbiorcy

Tę opcjonalną sekcję można wykorzystać do wskazania dalszego użytkownika, dystrybutora
lub klienta otrzymującego dostawy substancji z załącznika XIV. Te definicje nigdy nie obejmują
konsumentów. Aby wprowadzić dane, należy najpierw utworzyć nowy rekord.

7.5.

Sekcja 2 Klasyfikacja i oznakowanie oraz ocena PBT

Sekcja 2 jest opcjonalna.

7.5.1.

(Opcjonalnie) Sekcja 2.1 Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania (GHS)

Tę opcjonalną sekcję można wykorzystać do podania informacji dotyczących klasyfikacji i
oznakowania dla substancji, której dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia. Aby wprowadzić
dane, należy najpierw utworzyć nowy rekord.
Z uwagi na to, że wniosek jest oceniany na podstawie naturalnych własności podanych w
załączniku XIV, informacje na temat klasyfikacji i oznakowania powinny odzwierciedlać
przynajmniej te własności.
Zaleca się przeczytanie załącznika I do rozporządzenia CLP, w którym zawarto kryteria
klasyfikacji, oraz poniższego poradnika wprowadzającego na temat CLP, w którym podano
bardziej szczegółowe instrukcje stosowania kryteriów klasyfikacji i oznakowania, dostępnego
na stronie: http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp.
Zharmonizowana klasyfikacja musi być przestrzegana i nie wolno modyfikować żadnych
zharmonizowanych klas zagrożenia ani zróżnicowań. Jeśli substancja posiada zharmonizowaną
klasyfikację w przypadku niektórych klas/zróżnicowań w obrębie klasy zagrożeń, można
sklasyfikować substancję dla pozostałych zagrożeń na podstawie dostępnych i wiarygodnych
danych. W tym miejscu można także wymienić dodatkowe zagrożenia (np. zagrożenia
fizykochemiczne: łatwopalność, wybuchowość).
Dla wspólnych wniosków: do różnych klasyfikacji i oznakowań można się odnieść poprzez
wprowadzenie kliku rekordów klasyfikacji i oznakowania pod warunkiem, że przedstawiają one
co najmniej informacje na temat klasyfikacji i oznakowania wymienione w załączniku XIV i że
są spójne z informacjami dostępnymi w raportach z oceny.

7.6.

Sekcja 3 Produkcja, zastosowanie i narażenie

Sekcje 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 i 3.7 są opcjonalne.
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(Opcjonalnie) Sekcja 3.2 Szacunkowe ilości

Tę opcjonalną sekcję można wykorzystać do podania szacunkowej
produkowanej/importowanej liczby ton na rok kalendarzowy lub średniej wieloletniej. W polu
Remarks (Uwagi) można także podać szacunkową wielkość obrotu na zastosowanie i na rok.
Aby wprowadzić dane, należy najpierw utworzyć nowy rekord.
Szacunkowa ilość podawana dla każdego zastosowania, którego dotyczy wniosek powinna być
zgodna z ilościami podanymi w scenariuszach narażenia dotyczących tego zastosowania,
udokumentowanymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego.
Zaleca się, aby umieścić ogólnodostępne informacje na temat wielkości obrotu na
„zastosowanie, którego dotyczy wniosek” w ramach krótkiego tekstu ogólnych informacji na
temat zastosowania w sekcji 3.5 (patrz rozdział 7.6.4 poniżej). Informacje zostaną
opublikowane w kontekście publicznych konsultacji ECHA dotyczących substancji
alternatywnych.

7.6.2.

(Opcjonalnie) Sekcja 3.3 Lokalizacje

W tej sekcji można podać informacje na temat miejsc wytwarzania i użytkowania danej
substancji.
Aby podać dane, można utworzyć kilka zapisów, a każdy z nich musi być powiązany z jedną z
już utworzonych lokalizacji podmiotu prawnego za pomocą przycisku ogniwa

.

Powiązane zastosowania mające miejsce w każdej lokalizacji można następnie powiązać
poprzez przycisk Add (dodaj), gdzie można wybrać wcześniej utworzone zastosowania i
przypisać je do lokalizacji.
Dla wniosków o udzielenie zezwolenia ta sekcja może być istotna w przypadku gdy warunku
zastosowania substancji z załącznika XIV są specyficzne dla danej lokalizacji i gdy:
i.

wnioskodawca podaje uzasadnienie w sekcji 3.10 IUCLID dotyczące
nieuwzględnienia ryzyka wynikającego z emisji substancji z załącznika XIV z
instalacji, dla której zezwolenie zostało udzielone zgodnie z dyrektywą IPPC;

ii. wnioskodawca podaje uzasadnienie w sekcji 3.10 IUCLID dotyczące
nieuwzględnienia ryzyka wynikającego z emisji substancji z załącznika XIV z
punktu źródła, do którego odnoszą się wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej
(Water Framework Directive).

7.6.3.

(Opcjonalnie) Sekcja 3.4 Informacje o mieszaninach

Tę opcjonalną sekcję można wykorzystać w stosownych przypadkach do podania informacji o
mieszaninach, w których zawarta jest substancja według załącznika XIV dla zastosowania,
którego dotyczy wniosek. Informacje podawane w tej sekcji obejmują nazwę i rodzaj
mieszaniny oraz typowy przedział stężeń substancji w mieszaninie.Aby wprowadzić dane,
należy najpierw utworzyć nowy rekord.

7.6.4.

Sekcja 3.5 Informacje dotyczące zastosowania i narażenia

Ta sekcja umożliwia wnioskodawcom podanie informacji na temat zastosowań, których dotyczy
wniosek o udzielenie zezwolenia. Szczególnie sekcja 3.5 w IUCLID oferuje wielopoziomowy
zorganizowany system umożliwiający wnioskodawcom klasyfikację rodzaju zastosowania
substancji według załącznika XIV poprzez wykorzystanie standardowych deskryptorów i
informacji tekstem dowolnym. „Zidentyfikowane zastosowania” utworzone w sekcji 3.5 IUCLID
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posłużą do wypełnienia powiązań „zastosowaniami, których dotyczy wniosek) (w IUCLID sekcja
3.10).
Przed wypełnieniem tej sekcji IUCLID zalecane jest zapoznanie się z poradnikiem ECHA
Guidance on information requirements and chemical safety assessment (Poradnik dotyczący
wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego), rozdział R.12:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment
oraz dokumentem z dodatkowymi poradami dotyczącymi sposoby opracowania opisu
zastosowań w kontekście zezwolenia (How to develop the description of uses in the context of
Authorisation) pod adresem:
http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application

7.6.4.1.

Informacje o zastosowaniach

Zastosowania substancji według załącznika XIV można zgłosić jako rekord w różnych
podsekcjach odpowiadających różnym etapom cyklu życia8: 3.5.2 Formulation or re-packing
(Formulacja lub przepakowanie), 3.5.3 Uses at industrial site (Zastosowanie w ośrodku
przemysłowym), 3.5.4 Widespread uses by professional workers (Rozpowszechnione
stosowanie przez profesjonalnych pracowników), 3.5.5 Consumer uses (Zastosowania
konsumenckie) lub 3.5.6 Service life9 (Okres użytkowania).
Każdy rekord musi być kompletny i zgodny z informacjami zawartymi w powiązanym
scenariuszu narażenia.
Aby utworzyć nowe zastosowanie:
1. Kliknąć prawym klawiszem myszy na odpowiedni etap cyklu życia, w którym ma być
dodane nowe zastosowanie.
2. Wybrać New record (Nowy rekord) i podać intuicyjną nazwę dla rekordu, umożliwiającą
później jego łatwe rozpoznanie.
Następnie wpisać informacje na temat zastosowania.
- W celu uzyskania pełnego rekordu w podsekcji 3.5.2 Formulation or re-packing
(Formulacja lub przepakowanie) należy wypełnić przynajmniej pola Use name (Nazwa
zastosowania), Process Category (PROC) (Kategoria procesu) pod nagłówkiem Contributing
activity / technique for workers (Działanie przyczyniające się / technika dla pracowników),
Technical function of the substance during formulation (Funkcja techniczna substancji podczas
formulacji), Related assessment (Powiązana ocena) oraz Remarks (Uwagi).
- W celu uzyskania pełnego rekordu w podsekcji 3.5.3 Uses at industrial sites
(Zastosowania w ośrodku przemysłowym) należy wypełnić przynajmniej pola Use name
(Nazwa zastosowania), Process Category (PROC) (Kategoria procesu) pod nagłówkiem
Contributing activity / technique for workers (Działanie przyczyniające się / technika dla
pracowników), Technical function of the substance during use (Funkcja techniczna substancji
podczas stosowania), Related assessment (Powiązana ocena) oraz Remarks (Uwagi). Ponadto
powinny zostać wypełnione pola Environmental release category (ERC) (Kategoria uwalniania
do środowiska) pod nagłówkiem Contributing activity / technique for the environment
(Działanie przyczyniające się/ technika dla środowiska) oraz Subsequent service life relevant

W tym miejscu można opisać etap wytwarzania, chociaż nie będzie on uznawany za „zastosowanie, którego dotyczy wniosek”.
Jeżeli etap okresu użytkowania wyrobu (tj. zastosowanie wyrobu zawierającego substancję według załącznika XIV) nie jest uznaw any za
zastosowanie substancji według załącznika XIV, mimo to należy go ująć w opracowaniu scenariuszy narażenia.
8
9
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for this use (Późniejszy okres użytkowania istotny dla tego zastosowania), ale w przypadku
niedostępności tych danych należy wypełnić pole Sector of end use (Sektor zastosowania
końcowego).
- W celu uzyskania pełnego rekordu w podsekcji 3.5.4 Widespread uses by professional
workers (Rozpowszechnione stosowanie przez profesjonalnych pracowników) należy wypełnić
przynajmniej pola Use name (Nazwa zastosowania), Process Category (PROC) (Kategoria
procesu) pod nagłówkiem Contributing activity / technique for workers (Działanie
przyczyniające się / technika dla pracowników), Technical function of the substance during use
(Funkcja techniczna substancji podczas stosowania), Related assessment (Powiązana ocena)
oraz Remarks (Uwagi). Ponadto powinny zostać wypełnione pola Environmental release
category (ERC) (Kategoria uwalniania do środowiska) pod nagłówkiem Contributing activity /
technique for the environment (Działanie przyczyniające się/ technika dla środowiska) oraz
Subsequent service life relevant for this use (Późniejszy okres użytkowania istotny dla tego
zastosowania), ale w przypadku niedostępności tych danych należy wypełnić pole Sector of end
use (Sektor zastosowania końcowego).
- W celu uzyskania pełnego rekordu w podsekcji 3.5.5 Consumer Uses (Zastosowania
konsumenckie) należy wypełnić przynajmniej pola Use name(Nazwa zastosowania), Technical
function of the substance during use (Funkcja techniczna substancji podczas stosowania),
Related assessment (Powiązana ocena) oraz Remarks (Uwagi).
- W celu uzyskania pełnego rekordu w podsekcji 3.5.6 Service Life (Okres użytkowania)
należy wypełnić przynajmniej pola Service life name (Nazwa okresu użytkowania), Technical
function of the substance during use (Funkcja techniczna substancji podczas stosowania),
Related assessment (Powiązana ocena) oraz Remarks (Uwagi).
Wypełniając tę sekcję IUCLID należy pamiętać, że w przypadku zaznaczenia other: (inne) na
którejkolwiek z list wyboru w sekcji 3.5 IUCLID należy wypełnić sąsiednie pole tekstu
dowolnego.
W poniższych podrozdziałach wyszczególniono treść podawaną w jednym rekordzie.

7.6.4.2.

Identyfikatory zastosowań, deskryptory i funkcja

Zidentyfikowane zastosowanie należy opisać poprzez:









numer;
nazwę;
krótki opis procesu zastosowania;
wielkość obrotu dla substancji;
wybór deskryptorów zastosowania;
wybór funkcji substancji;
informacje dotyczące faktu, czy zastosowanie końcowe skutkuje włączeniem substancji do
wyrobu i możliwość powiązania z odpowiednim późniejszym okresem użytkowania;
odniesienie do scenariuszy narażenia dotyczących tego zastosowania.

Numer zastosowania: Zalecane jest wprowadzenie przez wnioskodawcę unikalnego numeru
w każdym wierszu.
Nazwa zastosowania: Nazwa zidentyfikowanego zastosowania identyfikuje działanie
prowadzone w ramach tego zastosowania i musi być spójna (o ile nie identyczna) z tytułem
scenariusza narażenia zgodnie z opisem w polu Remarks (Uwagi).
Dalszy opis zastosowania: Od wnioskodawców wymaga się, aby dla każdego „zastosowania,
którego dotyczy wniosek” zaproponowali ogólny, niepoufny opis, zwany dalej „krótkim
tekstem”.
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Zgodnie z art. 64 ust. 2 REACH, od ECHA wymaga się udostępnienia na stronie internetowej
ogólnych informacji dotyczących wnioskowanych zastosowań i rozpoczęcia konsultacji
publicznych z udziałem zainteresowanych stron w celu przekazania informacji na temat
alternatywnych substancji lub technologii. Te ogólne informacje na temat zastosowań
substancji według załącznika XIV powinny być na tyle znaczące, aby umożliwić
zainteresowanym stronom przekazanie istotnych i przydatnych danych na temat możliwych
alternatywnych substancji.
W polach Further description of use (Dodatkowy opis zastosowania) wnioskodawcy mogą
zaproponować ogólnodostępny opis („krótki tekst”) dla każdego „zastosowania, którego
dotyczy wniosek”. Zalecane jest, aby ten „krótki tekst”, który jest przeznaczony do konsultacji
publicznych, zawierał następujący zbiór ogólnodostępnych informacji:
i.

nazwa „zastosowania, którego dotyczy wniosek”10

ii. Podaje się podstawowe elementy dotyczące warunków i ograniczeń stosowania
substancji i funkcji (np. warunki procesu, kryteria jakościowe dla produktu
końcowego, itd.)
iii. Średnia roczna wielkość obrotu
iv. Wymagany okres przeglądu
v. Wykaz deskryptorów (kody dla ERC, PROC, PC, SU, AC i wartości z listy wyboru
dla funkcji)
W oparciu o i) proponowany „krótki tekst” przedłożony przez wnioskodawcę oraz ii) informacje
zawarte we wniosku, ECHA ustali wstępną wersję „krótkiego tekstu” i zwróci się do
wnioskodawcy o przedstawienie uwag w określonym terminie. Na podstawie uwag
wnioskodawcy ECHA ustali i przekaże wnioskodawcy końcowy „krótki tekst” ogólnych
informacji na temat zastosowań.
Po otrzymaniu opłaty za wniosek o udzielenie zezwolenia ECHA opublikuje na swojej stronie
internetowej do celu konsultacji publicznych: końcową wersję „krótkiego tekstu”,
ogólnodostępną wersję scenariuszy narażenia (sekcje 9 i 10 CSR), tabelę z podsumowaniem
reprezentatywnych RMM i OC, ogólnodostępną wersję analizy substancji alternatywnych,
streszczenia planu zastąpienia substancji dla ogółu społeczeństwa (w stosownych przypadkach)
oraz ogólnodostępną wersję analizy społeczno-ekonomicznej.
Contributing activity / technique for the environment – Environmental release
category (ERC) (Działanie przyczyniające się / technika dla środowiska - Kategoria
uwalniania do środowiska (ERC): pod tym tytułem należy dodać nowy powtarzalny blok i
wybrać deskryptor ERC, który opisuje ogólne warunki stosowania z perspektywy środowiska.
Contributing activity / technique for workers – Process category (PROC)(Działanie
przyczyniające się / technika dla pracowników Kategoria procesu (PROC): należy dodać nowy
powtarzalny blok dla każdego Działania przyczyniającego się / techniki w ramach
zastosowania. Należy wskazać nazwę i PROC dotyczące każdego działania / techniki.
Alternatywnie można dodać pojedynczy powtarzalny blok pod tym tytułem i wybrać wszystkie
deskryptory PROC opisujące techniki stosowania lub rodzaje procesów dotyczące określonego
zastosowania, zdefiniowane z perspektywy pracy. W CSR narażenie pracowników należy
jednak zawsze oceniać w stosunku do scenariusza przyczyniającego się.
Product category used (PC) (Stosowana kategoria produktu (PC)): kategoria produktu
chemicznego opisuje, w których rodzajach produktów chemicznych (= substancjach jako takich
lub w mieszaninie) substancja jest ostatecznie zawarta, kiedy jest dostarczana do zastosowań
końcowych.

Ta nazwa może być taka sama jak „Nazwa zastosowania” w sekcji 3.10 jeżeli jest uznawana za nazwę ogólnodostępną. W tym przypa dku nie
należy jej powtarzać w tym polu. W zamian za to można podać odniesienie do nazwy wnioskowanego zastosowania.
10
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Sector of end use (SU) (Sektor zastosowania końcowego (SU)): ten deskryptor opisuje, w
którym sektorze gospodarki stosowana jest dana substancja. Obejmuje to mieszanie lub
przepakowanie substancji na poziomie formulatora, jak również przemysłowe, profesjonalne i
konsumenckie zastosowania końcowe.
Technical function of the substance during use (Funkcja techniczna substancji podczas
stosowania): Poza deskryptorami zastosowania, wnioskodawcy powinni także wskazać dla
każdego zastosowania funkcje substancji według załącznika XIV z listy wyboru Technical
function of substance during use (Funkcja techniczna substancji podczas stosowania). Jeżeli
funkcja substancji według załącznika XIV nie jest dostępna na liście wyboru, należy wybrać
opcję Other (Inne) i wpisać odpowiednie informacje w sąsiednim polu tekstowym.
Substance supplied to that use in the form of (Substancja dostarczana do tego
zastosowania w postaci): wybrać odpowiednią opcję, klikając jedno lub dwa pola wyboru
określające, że substancja jest dostarczana dla tego zastosowania as such (samodzielnie) lub
in a mixture (w mieszaninie).
Tonnage of this substance for this use (tonnes/year) (Wielkość obrotu substancji dla
tego zastosowania (ton/rok): w tym miejscu należy podać te informacje i powinny one być
zgodne z informacjami udokumentowanymi w powiązanym scenariuszu narażenia i propozycją
krótkiego tekstu.
System deskryptorów zastosowania jest oparty na pięciu oddzielnych listach deskryptorów,
które w połączeniu ze sobą tworzą krótki opis zastosowania, który może także być stosowany
jako tytuł scenariusza narażenia.
Related assessment and Remarks (Powiązana ocena i uwagi): Te obowiązkowe pola
umożliwiają wnioskodawcy utworzenie powiązań między „zastosowaniami, których dotyczy
wniosek” a scenariuszami narażenia. W polu Remarks (Uwagi) należy umieścić odniesienie do
odpowiedniego numeru i nazwy scenariusza narażenia dla danego zastosowania (krótki tytuł),
który jest zawarty w CSR przedstawionym przez wnioskodawcę. Nazwa scenariusza narażenia
(krótki tytuł) powinna być zgodna (o ile nie identyczna) z nazwą zastosowania.

Rysunek 6: Odwołanie do scenariusza narażenia dla zastosowania, którego dotyczy
wniosek

Każde zastosowanie w sekcji 3.5 IUCLID, którego dotyczy wniosek (tj. wymienione także w
sekcji 3.10 IUCLID) powinno się odnosić do scenariusza narażenia, w polu Remarks (Uwagi)
(patrz Error! Reference source not found.). Odniesienie powinno umożliwić ECHA
odnalezienie scenariusza narażenia dotyczącego tego zastosowania w powiązanym raporcie
bezpieczeństwa chemicznego i ogólnodostępnej wersji scenariusza narażenia (jeżeli dotyczy).
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Zakładki Contributing scenarios for the environment (related to workers activities)
(Scenariusze przyczyniające się dla środowiska (dotyczące działań pracowników), Contributing
scenario for the workers (Scenariusz przyczyniający się dla pracowników) oraz Use takes place
under rigorously contained conditions (Zastosowanie ma miejsce w warunkach ściśle
kontrolowanych) są opcjonalne i nie ma konieczności ich wypełniania. Przewiduje się, że takie
informacje są zawarte w CSR przedstawionym w sekcji 13.

7.6.5.

(Opcjonalnie) Sekcja 3.6 Zastosowania odradzane

Ta opcjonalna sekcja umożliwia wnioskodawcy podanie informacji na temat zastosowań
odradzanych zgodnie z rozporządzeniem REACH (sekcja 3.7 załącznika VI).
Struktura sekcji 3.6 w IUCLID jest zbliżona do struktury sekcji 3.5 w IUCLID (Use and
exposure information (Informacje dotyczące zastosowania i narażenia)). Dodatkowo stosowany
tutaj standardowy system deskryptorów jest dokładnie taki sam jak opisany dla identyfikacji
zastosowań w sekcji 3.5 IUCLID.Podczas wypełniania wszystkich wymaganych informacji
należy stosować się do wszystkich wskazań opisanych w rozdziałach 7.6.4.1 i7.6.4.2
niniejszego podręcznika.
Jeżeli nie zidentyfikowano żadnych zastosowań odradzanych, nie należy podawać żadnych
informacji w sekcji 3.6 Uses advised against(Zastosowania odradzane).
W przypadku zidentyfikowanych zastosowań odradzanych (np. zastosowań objętych już
ograniczeniami według załącznika XVII do REACH) można dodać rekord dla każdego
zastosowania odradzanego i wypełnić wymagane informacje.Zalecane jest wypełnienie
przynajmniej pola Use name(Nazwa zastosowania).

7.6.6.

(Opcjonalnie) Sekcja 3.7 Ocena środowiskowa z połączonych źródeł

Ta sekcja jest opcjonalna i w związku z tym nie ma konieczności jej wypełniania. Takie
informacje mogą być zawarte w CSR umieszczonym w sekcji 13.

7.6.7.

Sekcja 3.10 Wniosek o udzielenie pozwolenia dla zastosowań

Ta sekcja powinna zawierać szczegółowe informacje związane z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia.
Ta sekcja umożliwia wnioskodawcy wnioskowanie o wiele zastosowań dla zezwolenia. Aby
wprowadzić dane, należy utworzyć New record (Nowy rekord) dla każdego zastosowania,
którego dotyczy wniosek.
Każdy rekord powinien zawierać następujące raporty z oceny:
i.

analiza substancji alternatywnych;

ii. plan zastąpienia substancji (w stosownych przypadkach);
iii. analiza społeczno-ekonomiczna (w stosownych przypadkach – zalecane jest jej
umieszczenie także dla zezwoleń dotyczących odpowiedniej kontroli); oraz
iv. uzasadnienie dla nieuwzględnienia niektórych zagrożeń (jeżeli dotyczy).
Analizę substancji alternatywnych i analizę społeczno-ekonomiczną można także sporządzić w
jednym dokumencie zamiast dwóch oddzielnych dokumentów.
W przypadku opracowania ogólnych raportów z oceny obejmujących wszystkie „zastosowania,
których dotyczy wniosek”, ECHA zaleca dołączenie ich tylko w pierwszym rekordzie (tj. dla
Zastosowania nr 1). Dla następujących rekordów (tj. zastosowanie nr 2, zastosowanie nr 3,
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itd.) można się zatem odnieść tylko do odpowiednich części (rozdziałów, stron...) dokumentów
załączonych w pierwszym głównym rekordzie.
W poniższych podrozdziałach wyszczególniono treść podawaną w każdym rekordzie.

7.6.7.1.

Wniosek o udzielenie zezwolenia (dla jednego zastosowania:
Zastosowanie nr 1)

W polu Use concerned by the request (Zastosowanie, którego dotyczy wniosek) wpisać nazwę i
numer wnioskowanego zastosowania.
W przypadku wniosku o kilka zastosowań użyć kolejnego numeru dla każdego zastosowania,
zaczynając od 1. W przypadku wspólnego zgłoszenia ważne jest, aby numer zastosowania
podany w polu Use concerned by the request (Zastosowanie, którego dotyczy wniosek)
odpowiadał numerowi podanemu dla tego zastosowania w internetowym formularzu wniosku.
Kliknąć przycisk
, aby powiązać „zastosowanie, którego dotyczy wniosek” ze
„zidentyfikowanym zastosowaniem”, które opisano wcześniej w sekcji 3.5 IUCLID. Umożliwi to
szczególnie obowiązkowe powiązanie (korzystnie jeden do jednego) między „zastosowaniem
według wniosku o udzielenie zezwolenia” a scenariuszem narażenia w dostępnym raporcie
bezpieczeństwa chemicznego (odniesienie do scenariusza narażenia podano w sekcji 3.5).

Rysunek 7: Opis „zastosowania, którego dotyczy wniosek” i powiązanie z sekcją 3.5
w IUCLID

Tekst w polu Use concerned by the request (Zastosowanie, którego dotyczy wniosek) w sekcji
3.10 w IUCLID jest uznawany przez ECHA za nazwę (i numer) „zastosowania, którego dotyczy
wniosek”.
Co do zachowania spójności między sekcją 3.10 w IUCLID a powiązanym zidentyfikowanym
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zastosowaniem w sekcji 3.5, pomimo zalecanego dopasowania numerów i nazw podanych w
tych sekcjach nie jest ono obowiązkowe. Nazwa w sekcji 3.10 jest jednak nadrzędna w
stosunku do nazwy w sekcji 3.5.

7.6.7.2.

Analiza substancji alternatywnych

Analiza substancji alternatywnych powinna ostać umieszczona w dokumentacji dla wniosku o
udzielenie zezwolenia.
Analizę substancji alternatywnych należy przedstawić zgodnie z formatem dostępnym na
stronie internetowej ECHA (http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) oraz
w poradniku dotyczącym przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia (Guidance on the
preparation of an application for authorisation) pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Można także sporządzić łączną analizę substancji alternatywnych i analizę społecznoekonomiczną w jednym dokumencie. W tym przypadku należy użyć odpowiedniego formatu
wskazanego na stronie internetowej ECHA i załączyć dokument w polu Analysis of the
alternatives (Analiza substancji alternatywnych).
Jeżeli analiza substancji alternatywnych zawiera informacje poufne, należy sporządzić dwie
wersje.


Pole Document (Dokument): Dodać ogólnodostępną wersję dokumentacji analizy substancji
alternatywnych, klikając przycisk
. Podać ścieżkę i nazwę wprowadzanego pliku i kliknąć
OK, aby wstawić plik. Jest to wersja do opublikowania przez ECHA podczas publicznych
konsultacji dotyczących substancji alternatywnych.



Pole Document (confidential) (Dokument (poufne)): W tym polu należy dodać wersję
poufną, jeżeli dotyczy.



Pole Remarks (Uwagi): W razie potrzeby wprowadzić w tym miejscu dodatkowy komentarz.

7.6.7.3.

Analiza społeczno-ekonomiczna

W stosownych przypadkach wniosek może obejmować analizę społeczno-ekonomiczną (SEA)
przeprowadzoną zgodnie z formatem dostępnym na stronie internetowej ECHA
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) oraz poradnikiem dotyczącym
przygotowania analizy społeczno-ekonomicznej w ramach wniosku o udzielenie zezwolenia
(Guidance on the preparation of socio-economic analysis as part of an application for
authorisation) pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Można także sporządzić łączną analizę substancji alternatywnych i analizę społecznoekonomiczną w jednym dokumencie. W tym przypadku należy skorzystać z odpowiedniego
formatu wskazanego na stronie internetowej ECHA i załączyć dokument w polu „analysis of
alternatives” („Analiza substancji alternatywnych”).


Pole Document (Dokument): Dodać ogólnodostępną wersję dokumentacji analizy
społeczno-ekonomicznej, klikając przycisk
. Podać ścieżkę i nazwę wprowadzanego pliku
i kliknąć OK, aby wstawić plik. Jest to wersja do opublikowania przez ECHA podczas
publicznych konsultacji dotyczących substancji alternatywnych.
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Pole Document (confidential) (Dokument (poufne)): W tym polu należy dodać wersję
poufną, jeżeli dotyczy.



Pole Remarks (Uwagi): W razie potrzeby wprowadzić w tym miejscu dodatkowy komentarz.

7.6.7.4.

Plan zastąpienia substancji

W stosownych przypadkach wniosek może obejmować plan zastąpienia substancji zgodny z
formatem dostępnym na stronie internetowej ECHA
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation) oraz poradnikiem dotyczącym
przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia (Guidance on the preparation of an application
for authorisation) pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.


Pole Document (Dokument): Dodać ogólnodostępną wersję dokumentacji planu zastąpienia
substancji, klikając przycisk
. Podać ścieżkę i nazwę wprowadzanego pliku i kliknąć OK,
aby wstawić plik. Jest to wersja do opublikowania przez ECHA podczas publicznych
konsultacji dotyczących substancji alternatywnych.



Pole Document (confidential) (Dokument (poufne)): W tym polu należy dodać wersję
poufną, jeżeli dotyczy.



Pole Remarks (Uwagi): W razie potrzeby wprowadzić w tym miejscu dodatkowy komentarz.

7.6.7.5.

Uzasadnienie dla nieuwzględnienia niektórych zagrożeń dla
zdrowia ludzi i środowiska



Pole Remarks (Uwagi): Wprowadzić uzasadnienie dla nieuwzględnienia zagrożeń dla
zdrowia ludzi i środowiska wynikających z emisji substancji lub zrzutów substancji zgodnie
z art. 62 ust. 5 lit. b) pkt. (i) i (ii), lub



Pole Document (Dokument): Dodać ogólnodostępną wersję dokumentacji analizy
społeczno-ekonomicznej, klikając przycisk
. Podać ścieżkę i nazwę wprowadzanego pliku
i kliknąć OK, aby wstawić plik. Jest to wersja do opublikowania przez ECHA podczas
publicznych konsultacji dotyczących substancji alternatywnych.

7.6.7.6.

Odniesienia do innych wniosków lub wcześniejszych zezwoleń (dla
kolejnych wniosków)

Wniosek o udzielenie zezwolenia może odnosić się do wcześniejszych wniosków o udzielenie
zezwolenia dla tej samej substancji i zastosowań. Tę możliwość określono w rozporządzeniu
REACH jako „kolejny wniosek”. Wyróżnia się następujące dwie sytuacje:
i.

jeżeli mają Państwo pozwolenie od wcześniejszego wnioskodawcy, który
wnioskował o udzielenie zezwolenia dla tej samej substancji i zastosowań, mogą
Państwo odnieść się do odpowiednich części wcześniej przedłożonego wniosku,
który wciąż znajduje się w trakcie przetwarzania;

ii. jeżeli mają Państwo pozwolenie od posiadacza wcześniej udzielonego zezwolenia,
który wnioskował o udzielenie zezwolenia dla tej samej substancji i zastosowań,
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mogą Państwo odnieść się do odpowiednich części wcześniej przedłożonego
wniosku.
Więcej informacji znajduje się w poradniku dotyczącym przygotowania wniosku o udzielenie
zezwolenia (Guidance on the preparation of an application for authorisation) pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach
Kliknąć przycisk
, aby otworzyć powtarzalny blok. Pusty blok jest teraz gotowy do
wypełniania,. Opisać odniesienie do poprzednich zezwoleń lub innych wniosków, w stosunku do
których posiadają Państwo pisemne pozwolenie. Jeżeli konieczne jest podanie kilku odniesień,
dla każdego z nich należy dodać nowy blok.


Pole wyboru Written permission (Pisemne pozwolenie): Zaznaczyć pole wyboru i załączyć
kopie stosownych dokumentów, klikając przycisk



.

Pole Remarks (Uwagi): Wprowadzić dodatkowy komentarz dotyczący wcześniejszego
zezwolenia. W przypadku kolejnych wniosków w sekcji 1.3 IUCLID lub w nagłówku
dokumentacji należy podać numery referencyjne z innych wniosków lub udzielonych
zezwoleń (numery przedłożenia i/lub numery zezwolenia) (patrz rozdział 7.4.3 niniejszego
podręcznika).

Zalecane jest, aby wnioskodawcy podali jasne uzasadnienie przyczyn odniesienia do
wcześniejszego wniosku oraz udowodnili znaczenie i cel odniesienia w ich wniosku.
Odwołując się do różnych części innych wniosków należy zwrócić szczególną uwagę na
identyfikację zastosowań (tj. numerację i opis). Na przykład Zastosowanie nr 1 kolejnego
wnioskodawcy może się różnic od Zastosowania nr 1 początkowego wnioskodawcy. Dotyczy to
również wszelkich odniesień do scenariuszy narażenia w CSR wcześniejszego wnioskodawcy.
Patrz także rozdział 9.2 Szczególne przedkładanie danych niniejszego podręcznika.

7.6.7.7.

Wniosek o udzielenie zezwolenia dla dodatkowych zastosowań
(Zastosowanie nr n)

Po wypełnieniu pierwszego rekordu dla Zastosowania nr 1 można przyjąć to samo podejście dla
Zastosowania nr 2 w drugim rekordzie i kolejnych zastosowań.
Jeżeli raporty z oceny (analiza substancji alternatywnych, analiza społeczno-ekonomiczna lub
plan zstąpienia substancji) są specyficzne dla zastosowania opisanego w danym bloku, można
je załączyć zgodnie z instrukcjami dla Zastosowania nr 1 w pierwszym rekordzie.
Jeżeli jednak zakres raportu z oceny obejmuje kilka zastosowań, nie należy duplikować tego
samego dokumentu w kolejnych blokach, ale raczej odnieść się do pewnych części raportów
załączonych wcześniej w pierwszym rekordzie.
Należy pamiętać, że dla każdego różnego „zastosowania, którego dotyczy wniosek” należy
utworzyć nowy rekord.
Wnioski dla kilku substancji: W przypadku wniosków dla kilku substancji sekcja 3.10
umożliwia wskazanie, które zastosowania dotyczą danej substancji we wniosku. Przykładowo
jeżeli zastosowanie dotyczy wszystkich substancji, należy je wymienić w sekcjach 3.10
wszystkich zbiorów danych o substancji przypisywanych do kategorii; jeżeli zastosowanie
dotyczy tylko jednej (lub pewnych) substancji, należy je wymienić wyłącznie w sekcji 3.10
odpowiedniego zbioru danych o substancji. Patrz także rozdział 7.2 niniejszego podręcznika.
Wnioski wspólne: Utworzyć nowy główny powtarzalny blok dla każdego różnego
„zastosowania, którego dotyczy wniosek”. Mapowanie zastosowań dla wnioskodawcy (i dla
substancji, jeżeli dotyczy) należy przeprowadzić online, w formularzu internetowym (patrz
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rozdział 8 niniejszego podręcznika) i załączyć wygenerowany plik .PDF (formularz wniosku dla
wspólnego zgłoszenia) w sekcji 13 IUCLID.

7.6.7.8.

Krótki tekst dotyczący zastosowań

Od wnioskodawców wymaga się, aby dla każdego „zastosowania, którego dotyczy wniosek”
zaproponowali ogólny, niepoufny opis, zwany „krótkim tekstem”. „Krótki tekst” należy podać w
sekcji 3.5 dokumentacji IUCLID (patrz rozdział 7.6.4.2 niniejszego podręcznika).

7.7.

(Opcjonalnie) Sekcje 4 do 7 – Sekcje dotyczące parametrów
docelowych

Pomimo że informacje związane z sekcjami 4-7 w IUCLID nie są obowiązkowe w przypadku
wniosku o udzielenie zezwolenia, wnioskodawcy mogą zechcieć umieścić je w swojej
dokumentacji w postaci kopii istniejącego zbioru danych do rejestracji dla substancji według
załącznika XIV lub w postaci określonego zbioru informacji (patrz rozdział 7.1 tego
podręcznika).
Dodatkowe instrukcje dotyczące tworzenia zbioru danych o substancji i wypełniania sekcji 4 do
7 w IUCLID można znaleźć w podręczniku How to prepare registration and PPORD dossiers
(Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD).

7.8.

(Opcjonalnie) Sekcja 8 Metody analityczne

Sekcję 8 w IUCLID można wykorzystać do podsumowania metod analitycznych do oznaczania
danej substancji w różnych matrycach. Zależnie od wymagań odpowiednich przepisów może
być konieczne odnotowanie metod dla następujących matryc: gleba, osad, zawieszone
substancje stałe, powietrze, woda (w tym woda pitna), płyny ustrojowe i tkanki zwierzęce i
ludzkie, rośliny, produkty roślinne, pokarm i pasze, produkty recepturowe, inne.
Dodatkowe instrukcje dotyczące wypełniania sekcji 8 w IUCLID można znaleźć w podręczniku
How to prepare registration and PPORD dossiers (Jak przygotować dokumentację rejestracyjną
i PPORD).

7.9.

(Opcjonalnie) Sekcja 11 Wskazówki dotyczące bezpiecznego
stosowania

W tej opcjonalnej sekcji IUCLID wnioskodawcy mogą przedstawić wskazówki dotyczące
bezpiecznego stosowania poprzez wypełnienie następujących pól:
i.

First aid measures (Pierwsza pomoc);

ii. Fire-fighting measures (Postępowanie w przypadku pożaru);
iii. Accidental release measures (Postępowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do środowiska);
iv. Handling and storage (Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego
magazynowanie);
v. Transport information (Informacje dotyczące transportu).
vi. Exposure controls / personal protection (Kontrola narażenia i środki ochrony
indywidualnej)
vii. Stability and reactivity (Stabilność i reaktywność);
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viii.Disposal considerations (Postępowanie z odpadami).
Dodatkowe instrukcje dotyczące wypełniania sekcji 11 w IUCLID można znaleźć w podręczniku
How to prepare registration and PPORD dossiers (Jak przygotować dokumentację rejestracyjną
i PPORD).

7.10.

(Opcjonalnie) Sekcja 12 Przeszukiwanie literatury

Tę opcjonalną sekcję IUCLID można wykorzystać do odnotowania przeprowadzonego
przeszukiwania literatury. Podać datę przeszukiwania literatury w polu Date (Data) (dozwolony
jest wyłącznie format rrrr-MM-dd, np. 2011-03-20).
W polu Remarks (Uwagi) opisać przeszukiwane bazy danych i główny profil przeszukiwania.
Wskazać główne wyniki przeszukiwania, np. stwierdzenie, dla których parametrów docelowych
nie można uzyskać informacji.
Można również załączyć dokument z profilem przeszukiwania literatury w zakładce
Attachments (Załączniki) w panelu informacyjnym(Information Panel) u dołu ekranu IUCLID
(kliknąć prawym klawiszem myszy lewy panel i kliknąć przycisk
).

7.11.

Sekcja 13 Raporty z oceny

Sekcja 13 w IUCLID jest sekcją, w której można dołączyć różne raporty z oceny, zawierające
informacje nieudokumentowane w innych sekcjach IUCLID.

Wszystkie wnioski muszą zawierać co najmniej dwa rekordy w sekcji 13 IUCLID: jeden
obejmujący raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) i jeden obejmujący podsumowanie
środków zarządzania ryzykiem (RMM) i warunków eksploatacyjnych (OC). Wnioski wspólne
muszą także zawierać formularz wniosku wygenerowany przez formularz internetowy (patrz
rozdział 8).
Podczas publicznych konsultacji dotyczących substancji alternatywnych ECHA opublikuje
scenariusze narażenia obejmujące Państwa „zastosowania, których dotyczy wniosek”
udokumentowane w CSR (rozdziały 9 i 10 CSR) oraz tabelę z podsumowaniem
reprezentatywnych RMM i OC. Jeżeli uznają Państwo te informacje za poufne, proszę załączyć
w tej sekcji poza CSR ogólnodostępne wersje scenariuszy narażenia obejmujące
„zastosowanie, którego dotyczy wniosek” (np. takie jak załączono do e-SDS) oraz
podsumowania reprezentatywnych RMM i OC, najlepiej w postaci edytowalnych dokumentów
tekstowych.

7.11.1.

Raport bezpieczeństwa chemicznego

W sekcji 13 IUCLID należy przedstawić raport bezpieczeństwa chemicznego.
Jeżeli CSR zawiera informacje poufne lub jest dostarczany w formacie chronionym, należy
sporządzić dwie wersje, w dwóch oddzielnych rekordach w sekcji 13:
i.

pełną / poufną wersję zawierającą wszystkie odpowiednie sekcje CSR;

ii. oraz wersję ogólnodostępną zawierającą tylko Część A, sekcje 2 i 3 (tj. deklaracje,
że RMM zostały wdrożone i przekazane do wiadomości) oraz Część B, sekcje 9 i 10
(tj. ocena narażenia i charakterystykę ryzyka).
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Zalecane jest, aby przekazać Część A, sekcja 1 CSR w oddzielnym dokumencie (patrz rozdział
7.11.2 poniżej)
Załączyć CSR w sekcji 13 IUCLID zgodnie z poniższym opisem.
1. Kliknąć prawym klawiszem myszy sekcję 13 Assessment Reports (Raporty z oceny) w TOC
(Spisie treści) i wybrać New record (Nowy rekord).
2. W polu Document/report (Dokument/raport) kliknąć przycisk
. Następnie można
załączyć dokument, najlepiej w edytowalnym formacie tekstowym.
3. Z listy wyboru Type of report (Rodzaj raportu) wybrać REACH Chemical safety report (CSR)
(Raport bezpieczeństwa chemicznego według REACH (CSR)).
4. Wniosek może też odnosić się do CSR przedstawionego już w ramach dokumentacji
rejestracyjnej. W tym przypadku należy wypełnić sekcję 13 zgodnie z powyższymi
wskazaniami, ale zamiast załączania CSR w polu Document (Dokument) podać odniesienie
do dokumentacji rejestracyjnej w polu Further information on the attached file (Dodatkowe
informacje dotyczące załączonego pliku). Odwołując się do CSR z dokumentacji
rejestracyjnej należy podać odpowiedni numer rejestracyjny w sekcji 1.3 IUCLID (patrz
rozdział7.4.3).
5. Jeżeli CSR nie został załączony, numer rejestracyjny podany w sekcji 1.3 IUCLID musi
należeć do wnioskodawcy przedkładającego dokumentację lub jednego ze
współwnioskodawców z grupy. W przeciwnym razie w sekcji 13 IUCLID należy załączyć
ważne pozwolenie posiadacza CSR.
6. Wnioskodawcy mogą rozważyć przedstawienie poprawionej wersji SCR dostarczonego w
ramach dokumentacji rejestracyjnej REACH. Mogą oni zaktualizować CSR w swojej
dokumentacji rejestracyjnej i odwołać się do niego w swojej dokumentacji dla wniosku o
udzielenie zezwolenia, albo załączyć poprawioną wersję w dokumentacji dla wniosku o
udzielenie zezwolenia. W drugim przypadku zalecane jest, aby wnioskodawcy zapewnili
zgodność obydwóch wersji.
Jeżeli chcą Państwo przekazać dodatkową wersję CSR (tj. ogólnodostępną/ poufną), należy
powtórzyć powyższe kroki.

7.11.2.

Podsumowanie środków zarządzania ryzykiem (RMM) i warunków
eksploatacyjnych (OC)

Podsumowanie środków zarządzania ryzykiem (RMM) i warunków eksploatacyjnych (OC)
należy załączyć w sekcji 13 IUCLID.
Należy przedstawić zwięzłą tabelę podsumowującą reprezentatywne RMM i OC zgodną z
formatem dostępnym na stronie internetowej ECHA
(http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), która zastępuje Część A, sekcja
1 CSR.
Aby załączyć ten dokument w nowym rekordzie w sekcji 13 należy postępować podobnie jak w
rozdziale 7.11.1. Z listy wyboru Type of report (Rodzaj raportu) wybrać REACH application for
authorisation: summary of representative RMMs and OCs (Wniosek o udzielenie zezwolenia
zgodnie z REACH: podsumowanie reprezentatywnych RMM i OC).

7.11.3.

Formularz wniosku dla wspólnego zgłoszenia

W sekcji 13 IUCLID należy załączyć formularz wniosku dla wspólnego zgłoszenia. Formularz
wniosku jest generowany przez Formularz internetowy 1 (szczegółowe informacje patrz
rozdział 8 niniejszego podręcznika).
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Inna dokumentacja dodatkowa

Dodatkowe raporty z informacjami, których nie można udokumentować w innych sekcjach
IUCLID należy umieścić w nowych rekordach w sekcji 13. Takie raporty mogą na przykład
obejmować wszelkie raporty z modelowania, arkusze kalkulacyjne lub mapowanie
wprowadzonych zmian (ostatni przypadek może mieć zastosowanie w przypadku aktualizacji w
reakcji na wniosek Komisji ECHA dla zachowania zgodności wniosku) (patrz rozdział 13.1).

8. Formularz wniosku dla wspólnego zgłoszenia
Jeżeli przedkładają Państwo jeden wniosek, należy pominąć ten krok i przejść do rozdziału 9.

8.1.

Tworzenie formularza wniosku

Jeżeli nie są Państwo wnioskodawcą przedkładającym dokumentację w ramach wspólnego
wniosku, należy pominąć ten krok i przejść do rozdziału 8.2.
Aby utworzyć formularz wniosku, który należy załączyć w sekcji 13 IUCLID dla wniosków
wspólnych (patrz rozdział 7.11), przejść do strony internetowej How to apply for authorisation
(Jak składać wniosek o udzielenie zezwolenia) (pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), kliknąć Submit your application
(Przedłóż wniosek), a następnie kliknąć formularz internetowy 1 (Wygeneruj formularz
wniosku) (Formularz internetowy 1:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_Create.aspx).
Ten formularz musi zostać utworzony przez wnioskodawcę przedkładającego dokumentację dla
wspólnego zgłoszenia.
Aby wypełnić Formularz internetowy 1 (Error! Reference source not found. i Rysunek 9),
postępować według następujących kroków:
1. Wskazać numer substancji zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia.
2. Zgodnie z art. 62 ust.3 REACH, wnioski mogą być składane w odniesieniu do jednej lub
kilku substancji odpowiadających definicji grupy substancji w sekcji 1.5 załącznika XI
REACH. Jeżeli wniosek dotyczy kilku substancji, w polu „Category Rationale” (Uzasadnienie
kategorii) pliku winsoku w IUCLID należy załączyć argumentację dotyczącą grupowania
substancji.
3. Kliknąć menu rozwijane pod całkowitą liczbą substancji i wybrać z wpisów w załączniku XIV
substancje, które chcą Państwo umieścić w swoim wniosku. Należy pamiętać, aby wybrana
substancja lub substancje były zgodne z informacjami na temat substancji w dokumentacji
IUCLID.
4. Wskazać numer „zastosowań, których dotyczy wniosek” zawartych we wniosku.
5. Dla każdego „zastosowania, którego dotyczy wniosek” wprowadzić nazwę zastosowania w
polu tekstu dowolnego pod całkowitą liczbą zastosowań.
Numeracja i nazwy zastosowań powinny być identyczne z danymi w sekcji 3.10
dokumentacji IUCLID pod polem Use concerned by the request (Zastosowanie,
którego dotyczy wniosek).
6. Wskazać, które (o ile nie wszystkie) zastosowania dotyczą których substancji we wniosku,
wybierając odpowiednie kombinacje zastosowanie – substancja. Każda substancja i każde
zastosowanie wymienione w formularzu powinno zostać wybrane przynajmniej w jednej
kombinacji substancja-zastosowanie.
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7. Wskazać liczbę wnioskodawców, wybierając prawidłową wartość z menu rozwijanego
(Rysunek 9).

Rysunek 8: Formularz internetowy 1 – Tworzenie formularza wniosku

8. W przypadku wnioskodawcy przedkładającego dokumentację i współwnioskodawców w
sekcji „Wnioskodawca” należy wprowadzić następujące informacje:
i.

nazwę podmiotu prawnego oraz UUID podmiotu prawnego podane w REACH-IT;

ii. rola w łańcuchu dostaw;
iii. zastosowania wraz z odpowiednimi substancjami, których dotyczy wniosek
(„mapowanie zastosowań”). Wnioskodawca przedkładający dokumentację
powinien zebrać te informacje od każdego współwnioskodawcy. Każda substancja i
każde zastosowanie wymienione w formularzu powinno zostać wybrane
przynajmniej w jednej kombinacji substancja-zastosowanie przez co najmniej
jednego wnioskodawcę.
Nazwa podmiotu prawnego i UUID podmiotu prawnego podane w formularzu
internetowym muszą być takie same, jak odpowiadające im dane z konta REACH-IT
wnioskodawcy. Nazwę podmiotu prawnego i UUID można znaleźć w zakładce
Company information (Dane przedsiębiorstwa) w REACH-IT. W przypadku wspólnego
wniosku, współwnioskodawcy muszą przekazać te informacje wnioskodawcy
przedkładającemu dokumentację i zapewnić zgodność danych z danymi w REACH-IT.
9. Wpisać ważny adres poczty elektronicznej. W przypadku wniosków wspólnych powinien to
być adres poczty elektronicznej wnioskodawcy przedkładającego dokumentację. Adres

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować wniosek o udzielenie
zezwolenia

Data wydania: październik 2015 r.

poczty elektronicznej wskazany w formularzu internetowym będzie wykorzystywany do
przekazywania informacji związanych z przedłożeniem wniosku, np. formularza wniosku w
formacie .PDF oraz kodu przedłożenia bądź tokenu.
10. Wybrać preferowaną opcję (drogą e-mailową lub poprzez pobieranie) w celu otrzymania
wersji PDF formularza zgłoszenia, który zostanie załączony do zbioru danych o substancji w
IUCLID.

Rysunek 9: Informacje dotyczące wnioskodawcy (Formularz internetowy 1)

11. Przed utworzeniem formularza wnioskodawca przedkładający dokumentację musi wpisać
tekst widoczny w polu identyfikacji użytkownika (CAPTCHA) w polu powyżej przycisku
Create Application (Utwórz wniosek).
12. Kliknąć przycisk Create application form (Utwórz formularz wniosku).
13. Informacje podawane podczas tworzenia formularz wniosku zostaną umieszczone w pliku
.PDF (zwanego od tej pory „formularzem wniosku”), który jest automatycznie generowany
podczas przedkładania formularza internetowego.
14. W przypadku zaznaczenia opcji receipt via email (odbiór przez pocztę elektroniczną)
zostanie automatycznie wysłany e-mail. W przypadku wybrania powyżej opcji download
(pobieranie) pojawi się nowy ekran umożliwiający wnioskodawcy pobranie
wygenerowanych plików.
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15. W przypadku wybrania opcji download (pobieranie) ważne jest, aby wnioskodawca zapisał
(poprzez pobranie z ekranu pojawiającego się po kliknięciu Create application form (Utwórz
formularz wniosku)) dwa pliki wygenerowane przez formularz internetowy i przechowywał
je.
16. Wnioskodawca przedkładający wniosek otrzyma e-maila (albo zostanie poproszony o
pobranie plików) zawierającego formularz wniosku i dodatkowe instrukcje. ECHA
przeprowadzi też pewne wstępne sprawdzenia, aby zweryfikować spójność informacji
podanych w formularzu internetowym 1. W przypadku niespójności wnioskodawca otrzyma
powiadomienie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu internetowym. Jeżeli
wszystkie dane w utworzonym formularzu wniosku są ważne, wnioskodawca otrzyma token
bezpieczeństwa związany z tym wspólnym zgłoszeniem na adres poczty elektronicznej
podany w formularzu internetowym. Po zweryfikowaniu prawidłowości wszystkich
informacji podanych w formularzu wniosku wnioskodawca przedkładający dokumentację
przekazuje następnie formularz wniosku i token bezpieczeństwa do współwnioskodawców.
Dalsze informacje dotyczące postępowania w trakcie tworzenia wniosku znajdują się w
rozdziale 8.2: Potwierdzanie udziału we wspólnym zgłoszeniu. Jeżeli formularz wniosku
zawiera nieprawidłowe informacje, wnioskodawca przedkładający dokumentację musi
utworzyć nowy formularz wniosku.
Należy pamiętać, że tworzenie formularza wniosku nie stanowi przedłożenia wniosku
o udzielenie zezwolenia.
17. Jak opisano w kolejnym rozdziale (8.2), współwnioskodawcy muszą potwierdzić swój udział
we wspólnym zgłoszeniu poprzez załadowanie kopii formularza wniosku wraz z
dodatkowymi informacjami. Następnie należy załączyć formularz wniosku do sekcji 13 w
IUCLID (patrz rozdział 7.11). Na koniec dokumentację wniosku o udzielenie zezwolenia w
IUCLID należy przedłożyć zgodnie z opisem w rozdziale 11 Jak przedłożyć dokumentację).

8.2.

Potwierdzanie udziału we wspólnym zgłoszeniu

Jeżeli są Państwo wnioskodawcą przedkładającym dokumentację w ramach wspólnego
zgłoszenia, należy pominąć ten krok i przejść do rozdziału 8.3.
Po ukończeniu tworzenia formularza wniosku przez wnioskodawcę przedkładającego
dokumentację współwnioskodawcy muszą otrzymać formularz wniosku w formacie .PDF oraz
token bezpieczeństwa dla wspólnego zgłoszenia od wnioskodawcy przedkładającego
dokumentację.
Współwnioskodawcy muszą uważnie zweryfikować informacje zawarte w formularzu wniosku.
Należy zwłaszcza sprawdzić, czy następujące informacje przekazane wnioskodawcy
przedkładającemu dokumentację prawidłowo wyświetlają się w formularzu:
i.

czy w formularzu umieszczona jest nazwa podmiotu prawnego i UUID podmiotu
prawnego dla Państwa firmy (należy pamiętać, że w formularzu wniosku pojawią
się tylko pierwsze i ostatnie znaki) i czy są one zgodne z danymi na Państwa
koncie REACH-IT. Te informacje można znaleźć w REACH-IT w sekcji Company
information (Informacje dotyczące przedsiębiorstwa);

ii. czy rola danego podmiotu prawnego do celu wniosku o udzielenie zezwolenia jest
prawidłowa;
iii. czy mapowanie zastosowań i substancji „której dotyczy wniosek” jest prawidłowe i
odpowiada zamierzeniom podmiotu prawnego.
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Jeżeli informacje w formularzu wniosku są nieprawidłowe informacje, należy poinformować
wnioskodawcę przedkładającego dokumentację, który musi utworzyć nowy formularz wniosku.
W tym przypadku należy zignorować przesłany formularz wniosku i token bezpieczeństwa i
czekać na poprawiony formularz wniosku i nowy token ponownie przekazany do Państwa (i
wszystkich współwnioskodawców) przez wnioskodawcę przedkładającego dokumentację. Po
zweryfikowaniu nowego pliku .PDF można przejść dalej, potwierdzając udział we wspólnym
zgłoszeniu.
Udział we wspólnym zgłoszeniu należy potwierdzić dopiero po uważnym zweryfikowaniu
wszystkich informacji zawartych w formularzu wniosku.
Należy także upewnić się, czy wielkość przedsiębiorstwa, dane teleadresowe oraz adres firmy
wskazane na Państwa koncie REACH-IT, w sekcji Company information (Informacje dotyczące
przedsiębiorstwa) są aktualne. ECHA będzie korzystać z tych danych do komunikowania się z
wnioskodawcami, a ponadto ECHA wykorzysta dane o wielkości przedsiębiorstwa każdego
wnioskodawcy, aby określić opłatę za wniosek.
Aby potwierdzić swój udział we wspólnym zgłoszeniu, przejść do strony internetowej „How to
apply for authorisation” (Jak składać wniosek o udzielenie zezwolenia)” (pod adresem:
http://echa.europa.eu/web/guest/applying-for-authorisation), kliknąć Submit your application
(Przedłóż wniosek), a następnie kliknąć formularz internetowy 2 (Potwierdź udział) (Formularz
internetowy 2:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/AuthorisationApplication_ConfirmParticipati
on.aspx) i postępować według poniższych kroków (Rysunek 10).
1. Wprowadzić token przekazany przez wnioskodawcę przedkładającego dokumentację w
sekcji Token and Application form (Token i formularz zgłoszenia).
2. Załadować formularz wniosku (.PDF) otrzymany od wnioskodawcy przedkładającego
dokumentację. W celu załadowania pliku kliknąć Browse (Przeglądaj), aby otworzyć okno
dialogowe, które umożliwia wybranie pliku formularza wniosku.
3. Pod nagłówkiem Applicant info (Informacje dotyczące wnioskodawcy) wprowadzić UUID
podmiotu prawnego i nazwę podmiotu prawnego przedsiębiorstwa w tej samej formie, w
jakiej znajdują się one na koncie w systemie REACH-IT. Upewnić się, czy te informacje są
zgodne z danymi w formularzu wniosku (zwłaszcza jeżeli chodzi o UUID, należy podać
pełny numer, chociaż w pliku .PDF jest widoczna tylko część numeru).
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Rysunek 10: Formularz internetowy 2: Potwierdź udziału we wspólnym zgłoszeniu

4. Wpisać nazwę użytkownika z konta REACH-IT. Nazwa użytkownika musi należeć do
istniejącego użytkownika uprawnionego do przedkładania danych; dlatego musi to być
użytkownik o roli menadżera („Company Manager”) lub użytkownika („Company Normal”),
a nie odczytującego dane („Company Reader”).
5. Należy także upewnić się, czy wielkość przedsiębiorstwa, dane teleadresowe oraz adres
przedsiębiorstwa wskazane na Państwa koncie REACH-IT, w sekcji Company information
(Informacje dotyczące przedsiębiorstwa) są prawidłowe. ECHA wykorzysta dane o wielkości
przedsiębiorstwa, aby określić opłatę za wniosek. Komisja wykorzysta adres firmy po
zakończeniu procesu do wysłania wnioskodawcy ostatecznej decyzji dotyczącej wniosku o
udzielenie zezwolenia.
6. Wpisać ważny adres poczty elektronicznej. Na ten adres zostanie wysłane wstępne
potwierdzenie uczestnictwa we wspólnym zgłoszeniu.
7. Przed przedłożeniem formularza wpisać tekst widoczny w polu identyfikacji użytkownika
(CAPTCHA) w polu powyżej przycisku Join application (Wspólne zgłoszenie).
8. Kliknąć przycisk Join application (Dołącz się do wniosku), aby potwierdzić swój udział we
wspólnym zgłoszeniu.
9. Następnie otrzymają Państwo e-mail ze wstępnym potwierdzeniem uczestnictwa we
wspólnym zgłoszeniu. ECHA przeprowadzi też wstępne sprawdzenia, aby zweryfikować
spójność informacji podanych w formularzu internetowym 2. W przypadku niespójności (na
przykład jeżeli podane konto REACH-IT nie istnieje) w kolejnych dniach otrzymają Państwo
powiadomienie o błędzie na adres poczty elektronicznej podany w specjalnym formularzu
internetowym.
Na tym etapie ECHA nie wysyła żadnych powiadomień w przypadku pomyślnego potwierdzenia
udziału we wspólnym zgłoszeniu. Po zweryfikowaniu pomyślnego potwierdzenia udziału
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wszystkich współwnioskodawców we wspólnym zgłoszeniu, ECHA poinformuje wnioskodawcę
przedkładającego wniosek, że tworzenie wspólnego zgłoszenia zostało ukończone.
Potwierdzenie udziału we wspólnym zgłoszeniu nie stanowi przedłożenia wniosku o udzielenie
zezwolenia. Wniosek uważa się za pomyślnie przedłożony dopiero wtedy, gdy wszyscy
współwnioskodawcy wspólnego zgłoszenia potwierdzą swój udział, wnioskodawca
przedkładający dokumentację załaduje dokumentację IUCLID i dokumentacją zostanie oddana
weryfikacji według reguł biznesowych.
Następny moment, w którym ECHA skontaktuje się z współwnioskodawcami, nastąpi po
pewnym czasie po weryfikacji dokumentacji IUCLID według reguł biznesowych, w celu
przekazania informacji na temat głównych etapów i harmonogramu przetwarzania wniosku
(patrz rozdział 11.1). W związku z tym na tym etapie zaleca się utrzymywanie kontaktu
współwnioskodawców z wnioskodawcą przedkładającym informację w celu uzyskania informacji
na temat statusu procesu przedłożenia wniosku.

8.3.

Otrzymanie potwierdzenia wspólnego zgłoszenia z ECHA

Po zweryfikowaniu pomyślnego potwierdzenia udziału wszystkich współwnioskodawców we
wspólnym zgłoszeniu (patrz rozdział 8.2), ECHA prześle wnioskodawcy przedkładającego
wniosek na adres poczty elektronicznej potwierdzenie, że tworzenie wspólnego zgłoszenia
zostało ukończone.
Załączyć formularz wniosku w sekcji 13 zbioru danych o substancji w IUCLID zgodnie ze
wskazówkami w rozdziale 7.11.3 i przejść do dalszego etapu tworzenia dokumentacji IUCLID
dla wniosku o udzielenie zezwolenia.

9. Jak stworzyć dokumentację
Kolejnym etapem po zamieszczeniu wszystkich stosownych informacji w zbiorze danych o
substancji użytkownika jest utworzenie dokumentacji.
Przed utworzeniem dokumentacji zaleca się sprawdzenie za pomocą Asystenta walidacji
(Validation assistant), czy zbiór danych o substancji jest kompletny. Więcej informacji na
temat korzystania z Asystenta walidacji znajduje się w pomocy do systemu IUCLID.
Jest to także dobry moment na sprawdzenie, czy przed utworzeniem dokumentacji można
jeszcze poprawić jakość zbioru danych – zob. dział „Jak ulepszyć swoją dokumentację” (How to
improve your dossier) na stronie internetowej ECHA: http://echa.europa.eu/support/how-toimprove-your-dossier
1. Aby utworzyć dokumentację, należy otworzyć listę dostępnych zbiorów danych o
substancji, klikając na zakładkę Substance

("Substancja") na stronie głównej IUCLID.

2. Wszystkie dostępne substancje (ograniczone do wyników wyszukiwania zgodnie z
preferencjami użytkownika) wyświetlane są w panelu nawigacyjnym w lewej części ekranu.
Jeżeli danej substancji nie ma na liście, można ją wyszukać za pomocą panelu
wyszukiwania. Jeżeli lista jest bardzo długa, można zastosować filtr, wpisując nazwę
substancji (lub jej część) w polu filtra.
3. Wybrać substancję, dla której ma być utworzona dokumentacja.
4. Kliknąć dwukrotnie na odpowiednią substancję z listy wyników zapytania. Z wyskakującego
menu wybrać polecenie Create dossier („Utwórz dokumentację”).
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5. Po wybraniu opcji Create dossier pojawia się kreator tworzenia dokumentacji. Należy
postępować zgodnie z etapami kreatora.
Domyślnie w kreatorze tworzenia dokumentacji wyświetlają się tylko dwa etapy: Select
submission type („Wybierz rodzaj przedłożenia”) (1) i Complete the dossier header („Wypełnij
nagłówek dokumentacji”) (5). Aby zmienić ustawienia domyślne i włączyć więcej opcji, należy
zaznaczyć okienko Use advanced settings („Użyj ustawień zaawansowanych”).
1. Wybierz rodzaj przedłożenia.
Aby przedłożenie zakończyło się powodzeniem, trzeba wybrać odpowiedni szablon
dokumentacji poprzez wybór rodzaju przedłożenia. Przed eksportem dokumentacji należy
upewnić się, że wybrany szablon jest odpowiedni z punktu widzenia przedkładanej
dokumentacji.
Jeżeli zaznaczono okienko Use advanced settings („Użyj ustawień zaawansowanych”), należy
przejść przez etapy 2-4; jeżeli zachowano ustawienia domyślne (podejście zalecane), to należy
przejść bezpośrednio do etapu 5:
2. Należy określić poziom poufności poprzez wybór odpowiednich znaczników ochrony danych.
W przypadku zamieszczenia w zbiorze danych o substancji jakiegokolwiek znacznika
poufności lub znacznika programu regulacyjnego, należy sprawdzić, poprzez wybranie na
tym etapie stosownych znaczników, czy użytkownik zamieścił odpowiednie informacje w
dokumentacji. W przypadku wątpliwości najlepiej zaznaczyć opcję domyślną „all fields including confidential test material” (wszystkie pola – w tym poufne materiały badawcze).
ECHA oceni poufność informacji oraz przedstawione uzasadnienia. Więcej informacji na
temat publikowania części dokumentacji znajduje się na stronie internetowej ECHA:
http://echa.europa.eu/manuals.
3. Należy wybrać, czy w dokumentacji mają być uwzględnione adnotacje.
4. Należy sprawdzić i wybrać, które dokumenty i podmioty mają być uwzględnione w
dokumentacji. W tym celu należy z listy podmiotów Entities list wybrać odpowiedni podmiot
dla substancji, przed którym pojawi się symbol
. Dokumenty i podmioty powiązane z
substancją pokażą się w okienku References to („Odniesienia do"); dokumenty do
uwzględnienia będą już zaznaczone. Niektóre dokumenty, na przykład sekcja 1.1, muszą
zawsze znajdować się w dokumentacji i nie można ich pominąć na tym etapie. Podobnie, w
zależności od rodzaju przedłożenia, inne dokumenty nie pokażą się na liście i nie będzie
można ich dodać, bo nie dotyczą wybranego rodzaju przedłożenia. W przypadku
wątpliwości co do tego, jakie informacje należy uwzględnić, można wybrać opcję Next
(„Dalej") i polegać na ustawieniach domyślnych dla danego rodzaju przedłożenia.
5. Wypełnić nagłówek dokumentacji poprzez wprowadzenie dodatkowych informacji
administracyjnych.
Informacje zawarte w nagłówku dokumentacji są istotne z punktu widzenia weryfikacji pod
względem zgodności z regułami biznesowymi podczas przedkładania dokumentacji. Brakujące
lub nieprawidłowe informacje mogą spowodować odrzucenie przedłożenia; w takim przypadku
trzeba stworzyć i przedłożyć nową dokumentację zawierającą poprawione dane. Więcej
informacji znajduje się w załączniku: Przegląd kontroli reguł biznesowych przeprowadzanych
przez ECHA w odniesieniu do przedłożonej dokumentacji.
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W kolejnych podrozdziałach opisano, jak wypełniać informacje administracyjne w nagłówku
dokumentacji.

Przedstawione tutaj instrukcje nie obejmują w pełni wniosków dla określonych rodzajów
dokumentacji, takich jak wnioski dla kilku substancji czy kolejne wnioski zgodnie z definicją w
art. 63 REACH. W przypadku takich wniosków przed utworzeniem dokumentacji proszę
zapoznać się z dodatkowymi szczegółowymi instrukcjami podanymi w odpowiednim rozdziale
niniejszego podręcznika (w przypadku wniosków dla kilku substancji - patrz rozdział 7.2; w
przypadku kolejnych wniosków, aktualizacji i raportów z przeglądu – patrz rozdział 13.3).

9.1.

Nazwa dokumentacji

W polu Dossier name (given by the user) (Nazwa dokumentacji (nadana przez użytkownika))
wprowadzić odpowiednią nazwę dla dokumentacji umożliwiającą jej łatwą identyfikację podczas
przeszukiwania i eksportowania z programu IUCLID. Można posłużyć się nazwą substancji i
wersją dokumentacji, jeżeli utworzono ich kilka.

9.2.

Szczególne przedkładanie danych

W przypadku szczególnego przedkładania danych (tj. aktualizacji, kolejnych wniosków i
raportów z przeglądu) patrz rozdział 13.

10. Jak wyeksportować dokumentację
Aby rozpocząć eksport, należy najpierw wyszukać dokumentację w panelu nawigacyjnym
aplikacji IUCLID. Kiedy dokumentacja pokaże się na liście wyników wyszukiwania, należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy na odpowiedni wpis i wybrać Export ("Eksport") z menu.
Informacje szczegółowe na temat kreatora eksportu znajdują się w pomocy wbudowanej w
aplikację IUCLID.

11. Przedkładanie dokumentacji
Aby przedłożyć dokumentację do ECHA, trzeba się zalogować w REACH-IT, korzystając z
danych podmiotu prawnego składającego dokumentację, i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi dla danego typu przedłożenia.
Dostęp do REACH-IT można uzyskać ze strony głównej ECHA: http://www.echa.europa.eu/ lub
bezpośrednio ze strony REACH-IT: https://reach-it.echa.europa.eu/.

Dokumentacja obejmująca zbiór danych o substancji dla wspólnego zgłoszenia powinna zostać
przedłożona do ECHA przez jeden podmiot prawny zwany tutaj „wnioskodawcą
przedkładającym dokumentację”.
ECHA ustaliła preferowane przedziały czasowe dla przedkładania wniosków o udzielenie
zezwolenia (patrz daty przedłożenia dokumentacji na stronie:
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-forauthorisation/afa). Jest to związane głównie z koniecznością synchronizacji z zaplanowanymi
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spotkaniami komisji ECHA ds. oceny ryzyka i analizy społeczno-ekonomicznej i ma na celu
zapewnienie wykonalności i wydajności procesu wydawania opinii przez te komisje.
Załadowanie wniosku w tych ramach czasowych może zagwarantować minimalny czas
przetwarzania danego wniosku przez ECHA i jej komisje. Załadowanie w ciągu pierwszych dni
tych ram czasowych może w rzeczywistości zmniejszyć ryzyko przeoczenia określonych
terminów w danym okresie z powodu niepowodzenia weryfikacji na podstawie reguł
biznesowych, co może skutkować nawet trzymiesięcznym opóźnieniem w wydaniu faktury.
Ważne jest, aby wielkość przedsiębiorstwa, dane teleadresowe oraz adres przedsiębiorstwa
wskazane na Państwa koncie REACH-IT, w sekcji Company information (Informacje dotyczące
przedsiębiorstwa) były prawidłowe. ECHA wykorzysta dane o wielkości przedsiębiorstwa, aby
określić opłatę za wniosek. Komisja wykorzysta adres firmy po zakończeniu procesu do
wysłania wnioskodawcy ostatecznej decyzji dotyczącej wniosku o udzielenie zezwolenia.
Po załadowaniu dokumentacji wnioskodawca musi monitorować skrzynkę z wiadomościami na
koncie REACH-IT, aby na bieżąco śledzić postęp w weryfikacji wniosku. W przypadku gdy
dokumentacja nie może zostać przyjęta do przetwarzania ECHA poda wnioskodawcy powód w
wewnętrznej wiadomości w systemie REACH-IT i wnioskodawca zostanie poproszony o
przedłożenie nowego wniosku.
Dodatkowe informacje dotyczące korzystania ze skrzynki z wiadomościami w systemie REACHIT znajdują się w systemie pomocy systemu REACH-IT.

11.1.

Otrzymanie numeru przedłożenia

Po załadowaniu wniosku (dokumentacji IUCLID) system REACH-IT automatycznie nada
wstępny numer przedłożenia dla danego wniosku. Następnie wniosek jest przetwarzany przez
REACH-IT w kilku etapach.
W przypadku niepowodzenia wstępnej weryfikacji (kontrola antywirusowa, walidacja formatu
pliku, sprawdzenie formatu XML, weryfikacja według reguł biznesowych) wnioskodawca
zostanie poproszony o zmodyfikowania zbioru danych o substancji, utworzenie nowej
dokumentacji i załadowanie jej do REACH-IT. System REACH-IT nada nowy wstępny numer
przedłożenia dla danego wniosku.
W przypadku pomyślnej weryfikacji według reguł biznesowych wnioskodawca zostanie
poinformowany, poprzez wewnętrzną wiadomość w systemie REACH-IT, o statusie
przedłożenia wniosku, a wstępny numer przedłożenia zostanie uznany za numer przedłożenia.
Po pomyślnej weryfikacji według reguł biznesowych i przed wydaniem faktury ECHA
a. poinformuje wnioskodawców o głównych etapach i harmonogramie przetwarzania
wniosku
b. zweryfikuje proponowany „krótki tekst” dotyczący zastosowań, który zostanie
opublikowany w ramach ogólnych informacji na temat zastosowań na stronie
internetowej ECHA d celu konsultacji publicznych [art. 64 ust. 2] (patrz także rozdział
7.6.4.2).
c. ECHA ustali wstępną wersję „krótkiego tekstu” i zwróci się do wnioskodawcy o
przedstawienie uwag w określonym terminie. Na podstawie uwag wnioskodawcy ECHA
ustali i przekaże wnioskodawcy końcowy „krótki tekst” ogólnych informacji na temat
zastosowań.
Zawiadomienie dotyczące „krótkiego tekstu” z ogólnych informacji dotyczących zastosowań i
faktura wysyłane są do wnioskodawcy za pośrednictwem systemu REACH-IT. W przypadku
wspólnego zgłoszenia zawiadomienie dotyczące „krótkiego tekstu” z ogólnych informacji
dotyczących zastosowań i pojedyncza faktura wysyłane są do wnioskodawcy przedkładającego
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dokumentację. Informacje dotyczące faktury i kopia zawiadomienia na temat „krótkiego
tekstu” są przekazywane współwnioskodawcom.
Po opłaceniu faktury zostanie przesłana wiadomość do wnioskodawcy za pośrednictwem
REACH-IT, z potwierdzeniem „daty otrzymania” wniosku i numeru referencyjnego wniosku o
udzielenie zezwolenia. W przypadku wspólnego zgłoszenia wiadomość zostanie przesłana do
wnioskodawcy przedkładającego dokumentację jako adnotacja w REACH-IT, a kopia zostanie
przekazana do współwnioskodawców.

12. Kolejne kroki: procedura wydawania opinii i
podejmowania decyzji
Po ustaleniu daty otrzymania plik wniosku zostanie przekazany komisjom ECHA ds. oceny
ryzyka (RAC) oraz ds. analizy społeczno-ekonomicznej (SEAC), które natychmiast rozpoczną
wykonywanie swoich zadań w ramach procesu wydawania opinii. Równocześnie ECHA
rozpocznie na swojej stronie internetowej konsultacje publiczne w celu zebrania informacji od
stron trzecich na temat możliwych substancji alternatywnych.
Komisje ECHA mogą zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie (w określonych ramach
czasowych) dodatkowych informacji w celu zapewnienia zgodności wniosku; Komisja ds.
analizy społeczno-ekonomicznej może także zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie
dodatkowych informacji na temat możliwych alternatywnych substancji lub technologii. O
takich żądaniach wnioskodawca zostanie powiadomiony poprzez REACH-IT. W przypadku
wspólnego zgłoszenia wiadomość żądania i inne komunikaty (np. wstępna i ostateczna opinia)
od komisji ECHA zostaną przesłane do wnioskodawcy przedkładającego dokumentację, a kopie
zostaną przekazane do współwnioskodawców poprzez REACH-IT.
We wszelkich komunikatach ECHA z żądaniem dodatkowych informacji zostanie określone, czy
wnioskodawca (wnioskodawca przedkładający dokumentację, w przypadku wspólnego
zgłoszenia) musi zaktualizować dokumentację IUCLID (patrz rozdział 13.1 dotyczący „Żądania
aktualizacji”) i przedłożyć ją zgodnie z opisem w rozdziale Error! Reference source not
found., czy powinien przekazać informacje poprzez przeznaczony do tego celu formularz
internetowy (aktualizacja dokumentacji IUCLID jest zasadniczo przewidywana w przypadkach
żądań zapewnienia zgodności wniosku).
Po sfinalizowaniu wstępnej opinii zostanie ona wysłana do wnioskodawcy poprzez REACH-IT.
Wnioskodawca (w przypadku wspólnego zgłoszenia wnioskodawca przedkładający
dokumentację) powinien powiadomić ECHA o zamiarze skomentowania wstępnej opinii w ciągu
jednego miesiąca od jej otrzymania. Komentarze należy przesłać do ECHA poprzez
przeznaczony do tego celu formularz internetowy (link zostanie podany w komunikacie ECHA)
w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wstępnej opinii. W przypadku wspólnego zgłoszenia
komentarze dotyczące wstępnej opinii powinny zostać przesłane przez wnioskodawcę
przedkładającego dokumentację.
Ostateczne opinie komisji ECHA zostaną przesłane do Komisji, państw członkowskich i
wnioskodawców.
Ostateczna decyzja Komisji zostanie przesłana do wnioskodawców tradycyjną pocztą. Komisja
użyje adresów podanych jako ogólny adres do kontaktów na koncie REACH-IT wnioskodawcy.
List zostanie zaadresowany do osoby do kontaktów (Imię i nazwisko) z konta REACH-IT.
Numery zezwolenia zostaną podane w liście informującym o decyzji dla wszystkich substancji i
zastosowań, dla których udzielono zezwolenia.

13. Szczególne przedkładanie danych
W niniejszej sekcji podano instrukcje dotyczące przedkładania:
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1. aktualizacji wymaganych przez Komisje w kontekście art. 64 ust. 3;
2. kolejnych wniosków zdefiniowanych w art. 63;
3. raportów z przeglądu w kontekście art. 61.
Jeżeli z którejkolwiek z powyższych przyczyn muszą Państwo przedłożyć dalsze zaktualizowane
(lub zweryfikowane) informacje dotyczące dokumentacji dla wniosku o udzielenie zezwolenia,
nie jest konieczne ponowne wpisywania danych o substancji. Zamiast tego można
zaktualizować informacje znajdujące się w zbiorze danych o substancji.
Aby dokonać edycji zbioru danych o substancji, należy go wybrać z panelu nawigacyjnego i
uzupełnić lub zaktualizować odpowiednie dane. Kiedy zbiór danych jest gotowy, można
utworzyć dokumentację (zob. sekcja 9. Jak stworzyć dokumentację).
Podczas tworzenia dokumentacji na etapie 6 kreatora tworzenia dokumentacji (nagłówek
dokumentacji) należy podać rodzaj danego przedłożenia.
Aby wyeksportować i przedłożyć dokumentację, proszę zapoznać się z rozdziałami Error!
Reference source not found. i Error! Reference source not found. niniejszego
podręcznika.

13.1.

Żądanie aktualizacji (w celu zapewnienia zgodności wniosku)

W przypadku aktualizacji na żądanie Komisji zgodnie z art. 64 ust. 3, a szczególnie w
specjalnej sytuacji, gdy jest to żądanie zapewnienia zgodności wniosku, może być konieczne
ponowne przedłożenie do ECHA zaktualizowanej wersji wstępnej dokumentacji IUCLID i
załączenie w sekcji 13 IUCLID dokumentu z dokładnym wskazaniem, w których miejscach
dokonano aktualizacji (np. sekcji i/lub podsekcji IUCLID, załączników i/lub ich powiązanych
części, itd.).
W przypadku tworzenia zaktualizowanej dokumentacji zaznaczyć pola wyboru The submission
is an update(Przedłożenie stanowi aktualizację) oraz Further to a request/decision from a
regulatory body (W wyniku wniosku/decyzji organu regulacyjnego). W odpowiednich
sąsiednich polach należy wpisać ostatni numer przedłożenia (Last submission number) i numer
adnotacji w liście z żądaniem aktualizacji.

13.2.

Aktualizacja samoistna

Ten rodzaj aktualizacji nie jest dozwolony i nie będzie przetwarzany przez ECHA.
Proszę sprawdzić, czy nie zaznaczono pola wyboru Spontaneous update (Samoistna
aktualizacja).

13.3.

Kolejny wniosek

W przypadku kolejnych wniosków zgodnych z art. 63 ust. 1 i 2, proszę przedłożyć do ECHA
wstępną dokumentację IUCLID zgodnie z instrukcjami w rozdziałach Error! Reference source
not found. do Error! Reference source not found. niniejszego podręcznika.
Sekcji 1.1, 1.2 i 1.3 w IUCLID nie można ująć jako odniesienia do wcześniejszego wniosku.
Należy uzupełnić je zgodnie z instrukcjami w rozdziałach Error! Reference source not
found., Error! Reference source not found. i 7.4.3 niniejszego podręcznika.
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Wszystkie „zastosowania, których dotyczy wniosek” muszą zostać wymienione w sekcji 3.10
IUCLID:
a. aby zapewnić przejrzystość i wykonalność kolejnego wniosku, zdecydowanie zaleca się,
aby wnioskodawca przedkładał kolejny wniosek jedynie wówczas, gdy odnosi się on do
tej samej kombinacji zastosowań i substancji, którą przedłożono już w poprzednim
wniosku.
b. zastosowania odnoszące się do innych wniosków muszą zachować ten sam opis (np.
nazwa i opis) i w miarę możliwości tę samą numerację. Zdecydowanie zalecane jest, aby
i) załączyć w sekcji 3.10 IUCLID w rozdziale 7.6.7 zaktualizowane raporty z oceny, do
których wnioskodawca się odwołuje oraz ii) podać jasne uzasadnienie przyczyn
odniesienia do poprzedniego wniosku oraz wykazać znaczenie i cel tego odniesienia dla
danego wniosku. Te uzasadnienia można wprowadzić w odpowiednim polu „Remarks”
(Uwagi) w głównym powtarzalnym bloku sekcji 3.10 w IUCLID. W przypadku odniesienia
do CSR, który nie stanowi części wniosku, patrz rozdział 7.11.1.
c. Załączone (zaktualizowane) raporty z oceny dla zastosowań odnoszących się do innych
wniosków staną się faktycznymi wersjami rozważanymi przez ECHA podczas wydawania
opinii; tj. są one nadrzędne w stosunku do raportów z oceny we wniosku, do którego
wnioskodawca się odwołuje.
d. W przypadku raportów z oceny, do których wnioskodawca wyłącznie się odwołuje (ale
nie złącza ich) ECHA wczyta wersje odpowiadające „ostatniemu numerowi przedłożenia”
wniosku, do którego wnioskodawca się odwołuje. Wszelkie potencjalne dalsze
aktualizacje wcześniejszego wniosku (odniesienia wniosku) przedłożone przez
poprzedniego wnioskodawcę nie będą rozważane przy wydawaniu opinii 11.
e. zastosowania nie odnoszące się do innych wniosków należy udokumentować w sekcji
3.10 IUCLID zgodnie z instrukcjami w części 7.6.7 niniejszego podręcznika. Muszą one
także zostać powiązane z dostępnym CSR poprzez odniesienie do scenariuszy narażenia
w sekcji 3.5 w IUCLID. (patrz rozdział 7.6.4.2);
Pisemne i ważne pozwolenia od poprzedniego wnioskodawcy należy załączyć pod blokiem
Reference to other applications or previous authorisations (Odniesienie do innych wniosków lub
wcześniejszych zezwoleń) w sekcji 3.10 IUCLID.
Ważne jest wyraźne wskazanie części innych wniosków, do których wnioskodawca się
odwołuje. Te informacje należy załączyć jako dokument w sekcji 13 IUCLID.
Ponadto sekcja 13 IUCLID musi zawierać formularz wniosku generowany przez Formularz
internetowy 1 (patrz rozdział 7.11.3 i 8 niniejszego podręcznika).
Przy tworzeniu dokumentacji: upewnić się, czy zaznaczono nagłówek dokumentacji The
submission is a subsequent application (Przedłożenie jest kolejnym wnioskiem). Jeżeli
przedkładają Państwo wniosek na podstawie art. 63 ust. 1, proszę wpisać ostatni numer
przedłożenia wniosku, do którego się Państwo odwołują w polu tekstu dowolnego Last
submission number (Numer ostatniego przedłożenia).

13.4.

Raport z przeglądu

W przypadku raportu z przeglądu proszę ponownie przekazać do ECHA
zweryfikowaną/zaktualizowaną dokumentację IUCLID.
i.

W sekcji 13 IUCLID można załączyć dokument z dokładnym wskazaniem
zaktualizowanych części;

ii. W sekcji 1.3 należy wpisać numer wcześniejszego zezwolenia. Patrz rozdział 7.4.3;
11

Wszystkie aktualizacje otrzymują nowy numer przedłożenia, który będzie w związku z tym inny od wskazanego ostatniego numeru p rzedłożenia
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iii. Przy tworzeniu dokumentacji należy zaznaczyć w nagłówku dokumentacji pole
wyboru The submission is a review report (Przedłożenie jest raportem z
przeglądu). W polu tekstu dowolnego nie ma konieczności podawania Last
submission number (Numeru ostatniego przedłożenia).
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Przegląd kontroli reguł biznesowych
przeprowadzanych przez ECHA w odniesieniu do
przedłożonej dokumentacji

Reguły biznesowe to zestaw formatów dokumentacji i administracyjnych warunków wstępnych,
które muszą zostać spełnione, aby Agencja mogła uznać, że dokumentacja może zostać
prawidłowo przetworzona, a wymagane procesy regulacyjne mogą zostać pomyślnie
przeprowadzone. Reguły biznesowe nie służą do oceny kompletności dostarczonych danych ani
zgodności wniosku. Jeżeli dokumentacja nie przejdzie etapu sprawdzania zgodności z regułami
biznesowymi, zostanie automatycznie usunięta z systemu i konieczne będzie przedłożenie
nowej dokumentacji, aby można było rozpocząć jakikolwiek proces regulacyjny.
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat podstawowych wymagań dotyczących
tworzenia zbioru danych o substancji i nagłówka dokumentacji w programie IUCLID. Zaleca się
korzystanie z wtyczki Validation Assistant (Asystent zatwierdzania) programu IUCLID w
odniesieniu do zbioru danych o substancji oraz końcowej dokumentacji przed
wyeksportowaniem jej z programu IUCLID. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy własny
zbiór danych o substancji lub dokumentację na panelu nawigacji programu IUCLID, a
następnie wybrać opcję Validate (Zatwierdzanie). Ta wtyczka sprawdzi tylko niektóre reguły
biznesowe. Na przykład niektóre reguły biznesowe zależą od kontekstu przedłożenia (tzn.
ważności numeru referencyjnego, ponownych przedłożeń itd.) i w związku z tym wtyczka nie
może naśladować kontroli wszystkich reguł biznesowych przeprowadzanych przez Agencję.

Reguły biznesowe dotyczące wniosku o udzielanie zezwoleń
Lokalizacja
(IUCLID/REACH-IT)

Opis reguły

Czego dotyczy

IUCLID
zbiór danych o substancji

Wniosek o udzielanie zezwoleń musi być utworzony na
podstawie zbioru danych o substancji. Nie można go utworzyć
na podstawie zbioru danych o mieszaninie lub produkcie.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
zbiór danych o substancji

Jeśli w dokumentacji ma być uwzględniona kategoria,
dokumentację należy utworzyć na podstawie zbioru danych o
substancji, który został przypisany do tej kategorii.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID – wszystkie sekcje

Wniosek o udzielanie zezwoleń należy przedłożyć w jednym z
urzędowych języków Unii Europejskiej.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

W sekcji 1.1 programu IUCLID należy wybrać rolę w łańcuchu
dostaw.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

W łańcuchu dostaw z rolami „Manufacturer” („Producent”) lub
„Importer” nie można jednocześnie zaznaczyć roli „Only
representative” („Wyłączny przedstawiciel”). W przypadku
każdego reprezentowanego producenta spoza obszaru UE
wymagany jest odrębny podmiot prawny.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

W sekcji 1.1 należy podać substancję wzorcową.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji
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IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 1.2 – Skład

Wersja 1.0

Każda substancja wzorcowa w sekcjach 1.1 oraz 1.2 musi
zawierać identyfikator substancji. Dopuszczalne są następujące
identyfikatory substancji:
- Numer WE/numer listy;
- Numer CAS;
- Nazwa IUPAC.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

Wszystkie numery WE/numery listy zdefiniowane w sekcjach
1.1 i 1.2 programu IUCLID muszą być podane w zakładce „EC
inventory” („Wykaz WE”) systemu REACH-IT.
W przypadku podania substancji wzorcowej w celu zgłoszenia
nieznanych składników lub zanieczyszczeń należy je
„zidentyfikować” poprzez wprowadzenie w polu nazwy IUPAC
wartości „Unknown constituent/impurity” („Nieznany
składnik/zanieczyszczenie”).
IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja

W sekcji 1.1 programu IUCLID należy wybrać opcję „Type of
substance” („Rodzaj substancji”). W przypadku wybrania opcji
„other:” („inna:”) należy uzupełnić sąsiednie pole tekstowe.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

W sekcji 1.2 należy zdefiniować co najmniej jeden skład
chemiczny. Ponadto muszą być spełnione następujące
wymagania:
wszystkie utworzone składy chemiczne muszą zawierać
przynajmniej jeden składnik;
wszystkie składniki muszą być powiązane z substancją
wzorcową.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

Dla wszystkich składów chemicznych utworzonych w sekcji 1.2
należy wskazać rodzaj tego składu. Co najmniej jeden skład
chemiczny w sekcji 1.2 musi uwzględniać skład substancji
dostarczanej do zastosowań, o które składany jest wniosek.
Ten skład należy oznaczyć jako „Legal entity composition of
the substance” („Skład substancji podmiotu prawnego”).

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

Jeśli z listy wybrano rodzaj składu chemicznego „other”
(„inny”), istotne informacje należy wprowadzić w sąsiednim
polu tekstowym.
IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 1.2 – Skład

Jeżeli substancja została zdefiniowana jako jednoskładnikowa,
pierwszy skład oznaczony w sekcji 1.2 jako „legal entity
composition of the substance” („skład substancji podmiotu
prawnego”) musi posiadać odpowiednią tożsamość substancji
w porównaniu z substancją wzorcową w sekcji 1.1.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 1.1 – Identyfikacja;
sekcja 1.2 – Skład

Jeżeli substancja została zdefiniowana jako wieloskładnikowa,
substancja wzorcowa w sekcji 1.1 nie może być identyczna z
żadnym składnikiem pierwszego składu określonego w sekcji
1.2 jako „legal entity composition of the substance” („skład
substancji podmiotu prawnego”).

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID

Wszystkie składniki substancji wieloskładnikowej lub
substancji UVCB muszą odnosić się do innych substancji

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Jak przygotować wniosek o udzielenie
zezwolenia

Data wydania: październik 2015 r.

sekcja 1.2 – Skład

wzorcowych.

IUCLID
sekcja 1.2 – Skład

Dla każdego składnika składu substancji podmiotu prawnego
(„legal entity composition of the substance”) w sekcji 1.2
programu IUCLID należy podać pełny zakres stężenia
(„Concentration range”) (górna i dolna wartość oraz
jednostka). W przypadku zgłaszania składnika o stężeniu
wynoszącym dokładnie 0% lub 100% należy podać tę wartość
oraz jednostkę w polu „Typical concentration” („Typowe
stężenie”), a pola „Concentration range” („Zakres stężeń”)
należy pozostawić puste.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.3 – Identyfikatory

W przypadku zamiaru przedłożenia sprawozdania kontrolnego
z wniosku o udzielanie zezwoleń należy upewnić się, że
podano prawidłowy numer zezwolenia w sekcji 1.3
dokumentacji. Numer zezwolenia musi odpowiadać tej samej
substancji i tym samym zastosowaniom lub części
zastosowania (lub zastosowaniom o bardziej ograniczonym
zakresie niż wskazane w pierwszym wniosku).

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.3 – Identyfikatory

W sekcji 1.3 dokumentacji IUCLID należy wskazać numer wpisu
na podstawie załącznika XIV do rozporządzenia REACH. Musi
on być zgodny z tożsamością substancji opisaną w sekcji 1.1 i
1.2. W przypadku wspólnego składania wniosku należy także
sprawdzić, czy numery wpisów w formularzu wniosku i w
sekcji 1.3 programu IUCLID są takie same.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.3 – Identyfikatory;
nagłówek dokumentacji

W przypadku przedkładania wniosku typu „Subsequent
application” („Kolejny wniosek”) o udzielanie zezwoleń
oczekuje się, że dokumentacja będzie się odnosiła do
poprzedniego wniosku o udzielanie zezwoleń poprzez
wskazanie ważnego numeru przedłożenia w polu „Last
submission number” („Numer ostatniego przedłożenia”)
nagłówka dokumentacji lub ważnego numeru zezwolenia w
części „Regulatory programme identifiers” („Identyfikatory
programu regulacyjnego”) w sekcji 1.3.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 1.3 – Identyfikatory

W przypadku zamiaru podania numeru rejestracji REACH
związanego z danym wnioskiem w sekcji 1.3 programu IUCLID
numer ten musi być ważny.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 3.5 – Informacje
dotyczące zastosowania i
narażenia

W sekcji 3.5 programu IUCLID musi istnieć zastosowanie
(rekord) odpowiadające każdemu zastosowaniu objętemu
wnioskiem („Use concerned by the request”) w sekcji 3.10
programu IUCLID. Każde z tych zastosowań w sekcji 3.5
programu IUCLID musi w polu „Remarks” („Uwagi”) zawierać
jasne odniesienie do scenariusza narażenia (numeru, tytułu lub
stron w raporcie bezpieczeństwa chemicznego).

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 3.10 – Wniosek o
udzielanie zezwoleń na
zastosowania

Sekcja 3.10 programu IUCLID musi zawierać co najmniej jeden
rekord. Każdy rekord musi zawierać opis zastosowania w polu
„Use concerned by the request” („Zastosowanie objęte
wnioskiem”) i musi być powiązany z zastosowaniem
(rekordem) w sekcji 3.5 programu IUCLID.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 3.10 – Wniosek o

W sekcji 3.10 programu IUCLID, w nagłówku „Analysis of the
alternatives” („Analiza rozwiązań alternatywnych”)

Wniosek o udzielanie
zezwoleń
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udzielanie zezwoleń na
zastosowania

dotyczącym każdego zastosowania, o które składany jest
wniosek, należy dołączyć dokument(y). Jeśli jest to konieczne,
w polu „Remarks” („Uwagi”) należy podać dodatkowy
komentarz.

IUCLID
szablon dokumentacji

Szablon dokumentacji zastosowany w programie IUCLID musi
odpowiadać planowanemu rodzajowi przedłożenia w systemie
REACH-IT.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

IUCLID
sekcja 3.10 – Wniosek o
udzielanie zezwoleń na
zastosowania

W przypadku przedkładania wniosku typu „Subsequent
application” („Kolejny wniosek”) o udzielanie zezwoleń
oczekuje się, że dokumentacja będzie zawierać załącznik
(pozwolenie na odniesienie) w części „Reference to other
applications or previous authorisations” („Odniesienie do
innych wniosków lub poprzednich zezwoleń”) sekcji 3.10.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 13 – Sprawozdania z
oceny

Jeśli dokumentacja jest częścią wspólnego wniosku o
udzielanie zezwoleń, należy dołączyć wspólny formularz
wniosku w sekcji 13 dokumentacji IUCLID.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 13 – Sprawozdania z
oceny

Formularz wniosku w sekcji 13 programu IUCLID musi być
identyczny z formularzem kompletnego wniosku wspólnego.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 13 – Sprawozdania z
oceny

Formularz wniosku dołączony do sekcji 13 programu IUCLID
musi być przeznaczony dla kompletnego wniosku wspólnego.
ECHA poinformuje wnioskodawcę, gdy wszyscy
współwnioskodawcy potwierdzą swój udział i wniosek wspólny
będzie kompletny. Jeśli nie można skompletować wniosku
wspólnego, należy utworzyć nowy wspólny formularz wniosku.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
sekcja 13 – Sprawozdania z
oceny

Nazwy zastosowań, o które składany jest wspólny formularz
wniosku, musi odpowiadać nazwom w polu „Use concerned by
the request” („Zastosowanie objęte wnioskiem”) w sekcji 3.10
programu IUCLID.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
nagłówek dokumentacji

Jeśli podmiot został wezwany do przedłożenia aktualizacji
dokumentacji, jako powód aktualizacji należy wskazać opcję
„Further to a request/decision from regulatory body” („W
odpowiedzi na wezwanie/decyzję organu regulacyjnego”).
Podczas tworzenia dokumentacji należy zaznaczyć
odpowiednie pole wyboru w nagłówku dokumentacji i podać
istotne informacje w sąsiednich polach.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

IUCLID
nagłówek dokumentacji

W przypadku wezwania do przesłania aktualizacji numer
ostatniego przedłożenia oraz numer komunikacji w nagłówku
dokumentacji muszą być prawidłowe.

Wszystkie rodzaje
dokumentacji

REACH-IT

Oczekuje się przedłożenia dokumentacji dla wniosku
wspólnego za pomocą tego samego konta w systemie REACHIT, które zostało wskazane podczas tworzenia wspólnego
formularza wniosku.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń
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REACH-IT

Składanie przedłożeń równoczesnych dotyczących tego
samego numeru adnotacji nie jest dozwolone. Nie można
przedłożyć dokumentacji zawierającej ten sam numer
adnotacji, gdy inna dokumentacja jest nadal rozpatrywana.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

REACH-IT

Składanie przedłożeń równoczesnych dotyczących tego
samego wnioskodawcy, substancji i zastosowania nie jest
dozwolone. Nie można przedłożyć dokumentacji, jeśli inna
dokumentacja dotycząca tego samego wnioskodawcy,
substancji i zastosowania jest przetwarzana.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

REACH-IT

Nie można składać przedłożeń z konta podmiotu prawnego,
odnośnie do którego w momencie składania przedłożenia trwa
procedura zmiany (łączenia) podmiotu prawnego.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

REACH-IT

Tej samej dokumentacji w programie IUCLID nie można złożyć
więcej niż jeden raz.

Wniosek o udzielanie
zezwoleń

Przed skompletowaniem dokumentacji IUCLID należy także upewnić się, że podano poniższe
informacje.

Identyfikacja zastosowań:

Tabela 2

√/X

Lista kontrolna: minimalne wymagane informacje potrzebne do
identyfikacji „zastosowań, o które składany jest wniosek”
Minimalne wymagane informacje
Spójne numerowanie zastosowań (stosowane konsekwentnie we wszystkich
częściach dokumentacji IUCLID, sprawozdaniach z oceny oraz formularzu
wniosku dla wniosku wspólnego).
Jasna i spójna nazwa każdego zastosowania.
Jasny i spójny opis każdego zastosowania (w oparciu o system deskryptorów dla
zastosowań).
Informacje na temat funkcji technicznej substancji.
Dla każdego zastosowania: odniesienie do odpowiedniego scenariusza(-y)
narażenia.
Formularz wniosku (w przypadku wniosku wspólnego – patrz rozdział 8).
Dla każdego „zastosowania, o które składany jest wniosek”: nieopatrzony
klauzulą poufności szeroki opis („krótkie sformułowanie”), który może być
opublikowany na stronie internetowej ECHA w celu konsultacji społecznych.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu

65

66

Jak przygotować wniosek o udzielenie
zezwolenia

Wersja 1.0

Sprawozdania z oceny:

Tabela 3
√/X

Lista kontrolna: minimalne wymagania dotyczące sprawozdań z ocen
Minimalne wymagane informacje
Raport bezpieczeństwa chemicznego, jeśli jeszcze nie został dostarczony w
ramach rejestracji REACH.
Numer rejestracji REACH, jeśli raport bezpieczeństwa chemicznego został już
przedłożony w ramach rejestracji.
Dla każdego zastosowania, o które składany jest wniosek o udzielanie zezwoleń:
 analiza rozwiązań alternatywnych;
 plan zastąpienia (w stosownych przypadkach);
 analiza społeczno-ekonomiczna (w stosownych przypadkach – zaleca się jej
uwzględnienie także w przypadku wniosków składanych w trybie odpowiedniej
kontroli);
 zwięzła tabela podsumowująca reprezentatywne RMM i OC.

Zaleca się, aby sprawozdania z ocen były przygotowane w formacie .PDF.

Podmioty prawne i mapowanie:

Tabela 4
√/X

Lista kontrolna: podmioty prawne i mapowanie
Minimalne wymagane informacje
Nazwa podmiotu prawnego wszystkich wnioskodawców w systemie REACH-IT (w
przypadku wniosków wspólnych utworzonych za pomocą internetowego
formularza 1 – patrz rozdział 8).
UUID podmiotu prawnego wszystkich wnioskodawców w systemie REACH-IT (w
przypadku wniosków wspólnych utworzonych za pomocą internetowego
formularza 1 – patrz rozdział 8).
Rola w łańcuchu dostaw każdego wnioskodawcy (w przypadku wniosków
wspólnych utworzonych za pomocą internetowego formularza 1 – patrz rozdział
8).
Mapowanie zastosowań dla każdego wnioskodawcy i każdej substancji (w
przypadku wniosków wspólnych utworzonych za pomocą internetowego
formularza 1 – patrz rozdział 8).
W przypadku wyłącznego przedstawiciela: nazwa i adres reprezentowanej firmy.
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Dane kontaktowe:

Tabela 5
√/X

Lista kontrolna: dane kontaktowe
Minimalne wymagane informacje
Imię i nazwisko osoby kontaktowej (należy podać w systemie w REACH-IT).
Numer telefonu osoby kontaktowej (należy podać w systemie w REACH-IT).
Adres e-mail osoby kontaktowej (należy podać w systemie w REACH-IT i
formularzach internetowych).
Pełny adres osoby kontaktowej (należy podać w systemie w REACH-IT).
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