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1. Inledning
1.1.

Syfte

Syftet med denna handbok är att underlätta framtagningen av en nedströmsanvändarrapport
med hjälp av IUCLID i enlighet med Reachförordningen (EG) nr 1907/2006. I handboken
beskrivs de avsnitt och fält i IUCLID som ska ska fyllas i för framställning av ett fullständigt
tekniskt underlag i enlighet med artikel 38 i Reachförordningen.
I denna handbok förutsätts att du har IUCLID installerat och ett gällande Echa-konto.
Mer information om de olika funktionerna i IUCLID och hur de används finns i det inbyggda
hjälpsystemet i IUCLID (se kapitlet Funktioner i IUCLID).
I enlighet med artikel 38 i Reachförordningen finns det två situationer när en
nedströmsanvändare måste lämna en rapport till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa):
1. Nedströmsanvändaren måste utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med
artikel 37.4, om inte undantagen i artikel 37.4 c eller f gäller. I artikel 38.2 anges vilka
uppgifter som nedströmsanvändaren ska rapportera till Echa.
2. Nedströmsanvändaren klassificerar ett ämne och denna klassificering skiljer sig från alla
andra leverantörers.
Mer information om hur man lämnar in rapporten finns på Echas webbplats:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstreamuser-report
För mer information om dina skyldigheter när det gäller nedströmsanvändarrapporter enligt
Reachförordningen kan du läsa Echas vägledning för nedströmsanvändare, som finns på
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

1.2.
Översikt över sammanställning och inlämning av en
nedströmsanvändarrapport
En nedströmsanvändarrapport i IUCLID är en icke-redigerbar ögonblicksbild av
ämnesdatasetet. Den innehåller den information som ska skickas till Echa.
Nedan beskrivs steg för steg hur du tar fram ett IUCLID-underlag till en
nedströmsanvändarrapport:
1. Registrera dig i Reach-IT och skapa en Legal entity (juridisk enhet) för
nedströmsanvändaren (https://reach-it.echa.europa.eu/).
2. Skapa de reference substances (referensämnen) i IUCLID som är kopplade till det ämne du
rapporterar (se kapitel 6).
3. Skapa ett substance dataset (ämnesdataset) i IUCLID för det ämne du rapporterar (se
kapitel 7).
4. Lägg in uppgifter om det ämne du rapporterar i ämnesdatasetet (se kapitel 7).
5. Skapa ett underlag (dossier) till nedströmsanvändarrapport i IUCLID (se kapitel 8).
6. Exportera underlaget till nedströmsanvändarrapporten från IUCLID (se kapitel 9).
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7. Lämna in nedströmsanvändarrapporten till Echa via Reach-IT (se kapitel 10).
Utförliga uppgifter om den information som krävs i de olika stegen finns längre fram i denna
handbok.

1.3.

Information som krävs i en nedströmsanvändarrapport

Vilken information som ska ingå i ämnesdatasetet beskrivs i Reachförordningen (artikel 38.2
respektive 38.4 för de två olika typerna av nedströmsanvändarrapport).
Om det gäller en kemikaliesäkerhetsrapport från en nedströmsanvändare (eller om
undantagen gäller), ska följande information lämnas i enlighet med artikel 38.2 (motsvarande
IUCLID-avsnitt visas inom parentes):









Nedströmsanvändarens identitet, dvs. namn, kontaktuppgifter (Reach-IT-konto och
IUCLID-avsnitt 1.1 om identifiering).
Ämnets identitet i enlighet med avsnitt 2.1 till 2.3.4 i bilaga VI till Reach (IUCLID-avsnitt
1.1 om identifiering och 1.2 om sammansättning).
Registreringsnummer som meddelats till nedströmsanvändaren av leverantörerna, om
sådana finns (IUCLID-avsnitt 1.3 om identitetsbeteckningar).
Uppgifter om tillverkaren, importören eller en annan leverantör, dvs. namn och
kontaktuppgifter (IUCLID-avsnitt 1.7 om leverantörer).
Användningsplatser (IUCLID-avsnitt 3.3 om anläggningar).
En kort allmän beskrivning av användningen (IUCLID-avsnitt 3.5 om livscykeln), med
information om användningsförhållanden.
I relevanta fall ett förslag till ytterligare testning på ryggradsdjur i enlighet med
artikel 38.2 f (relevanta uppgifter från en eller flera endpointstudier), i IUCLID-avsnitt 5–7.
En uppgift om typen av rapport (och eventuella undantag som åberopas), samt en
förklaring till varför rapporten krävs och varför detta inte kunde lösas av leverantören
(IUCLID-avsnitt 14).

Om det gäller en nedströmsanvändarrapport om klassificieringsskillnader i enlighet med
artikel 38.4, ska följande information lämnas (motsvarande IUCLID-avsnitt visas inom
parentes):








Nedströmsanvändarens identitet, dvs. namn, kontaktuppgifter (Reach-IT-konto och
IUCLID-avsnitt 1.1 om identifiering).
Ämnets identitet i enlighet med avsnitt 2.1 till 2.3.4 i bilaga VI till Reach (IUCLID-avsnitt
1.1 om identifiering och 1.2 om sammansättning).
Registreringsnummer som meddelats till nedströmsanvändaren av leverantörerna, om
sådana finns (IUCLID-avsnitt 1.3 om identitetsbeteckningar).
Uppgifter om tillverkaren, importören eller en annan leverantör, dvs. namn och
kontaktuppgifter (IUCLID-avsnitt 1.7 om leverantörer).
Klassificering enligt CLP-förordningen (IUCLID-avsnitt 2.1 GHS).
Användningsplatser (IUCLID-avsnitt 3.3 om anläggningar).
Uppgift om typen av rapport (IUCLID-avsnitt 14).
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Echas kontroller av inlämnade underlag

Alla underlag som lämnas in till Echa genomgår tekniska och administrativa kontroller för att
underlaget ska kunna hanteras korrekt och för att det ska bli möjligt att genomföra de
tillsynsförfaranden som krävs. Kontrollerna kallas för ”verksamhetsregler”.
Ett underlag kan endast godkännas för bearbetning om alla verksamhetsregler är uppfyllda, till
exempel kontroll av formatet och att alla administrativa uppgifter finns.
Mer information om verksamhetsreglerna finns i bilagan: Overview of the business rules
checks performed by ECHA on the submitted dossiers (översikt över Echas kontroller av
verksamhetsregler för inlämnade underlag).

1.4.1.

Valideringsassistenten

Med hjälp av insticksprogrammet Validation assistant (valideringsassistenten) kan du göra
vissa kontroller av ditt underlag innan du lämnar in det till Echa via Reach-IT.
Echa rekommenderar därför starkt att du använder insticksprogrammet Validation assistant i
två steg:
i.

För att kontrollera ditt dataset (innan underlaget skapas) så att du kan korrigera
eventuella fel som upptäcks på denna nivå.

ii. För att kontrollera det slutgiltiga underlaget och åtgärda eventuella problem som
upptäcks i detta steg.
Det är viktigt att du använder insticksprogrammet i båda stegen för att undvika onödiga
felaktigheter och att underlaget avslås.
Mer information om hur du använder Validation assistant finns i hjälpsystemet till IUCLID.

1.5.

Funktioner i IUCLID

Funktionerna i IUCLID beskrivs i detalj i den hjälpfunktion som är inbyggd i IUCLIDprogrammet. Tryck på F1 när programmet är igång för att öppna hjälpfunktionen. Systemet är
uppbyggt så att det försöker visa den del av hjälpsystemet som är mest relevant. Därifrån kan
du navigera till den hjälp du behöver. Om exportguiden är öppen och du trycker på F1 ska
t.ex. den del av hjälpfunktionen som handlar om Export öppnas. Ett alternativ till att trycka på
F1 är de länkar till hjälpfunktionen som finns i programmet i form av frågetecken.

2. Juridisk enhet
Anmälningar som lämnas till Echa görs av juridiska enheter (Legal entities) som måste
identifieras med kontaktuppgifter innan anmälan lämnas in. Kontaktuppgifterna för företaget
lagras som ett så kallat Legal Entity Object (LEO) (LEO-objekt). Du kan skapa ett LEO både i
IUCLID och i ECHA-kontot som finns på http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echahelpdesk/echa-accounts.
Observera att Echa endast använder kontaktuppgifterna till den juridiska enhet som du
registrerat i Echa-kontot eller i Reach-IT.
Du har redan skapat en juridisk enhet när du installerade IUCLID. Du kan lägga till fler
juridiska enheter genom att högerklicka på Legal entity

(juridisk enhet) på IUCLID:s
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startsida. Echa kontrollerar inte att den juridiska enheten i IUCLID stämmer med den juridiska
enheten i Echa-kontot.
Observera att standardinställningen är att den juridiska enheten inte ingår i underlaget. Om du
vill att den juridiska enheten ska ingå i underlaget kan du ändra standardinställningen när du
skapar underlaget i guiden för att skapa underlag (se kapitlet Så här skapar du ett underlag).
Om du lägger till juridisk enhet i det underlag som lämnas in till Echa kan det vara lämpligt
att kontrollera om de juridiska enheter som anges i IUCLID och Reach-IT är identiska. Mer
information om att skapa ett LEO-objekt och hur du synkroniserar detta mellan IUCLID och
Reach-IT finns i nästa kapitel.

2.1.

Uppdatera och synkronisera LEO-information

För att registrera din juridiska enhet ska du logga in till Echa-kontona där du kan lägga in och
administrera information om din juridiska enhet.
När du skapar ett LEO får det en identitetsbeteckning, en så kallad UUID (Universal unique
Identifier) (universell unik identitetsbeteckning). Exempel på en UUID för en juridisk enhet:
IUC5-a620a92d-32c6-426a-b6ee-fc338cde0932.
Varje LEO har sin egen unika identitetsbeteckning, även inom samma företag för den händelse
företaget har flera LEO.
Du kan synkronisera den juridiska enheten i IUCLID och Reach-IT genom att exportera ditt
LEO från Echa-kontona eller Reach-IT. Du kan sedan importera filen till din lokala IUCLIDinstallation. Det kan vara fördelaktigt att UUID är densamma i alla sammanhang där företagets
identitet förekommer (IUCLID, Reach-IT och alla webbformulär som lämnas in till Echa). Om
du ännu inte har skaffat ett Echa-konto är ett alternativ att exportera ditt LEO från din IUCLIDinstallation och importera filen till Echa-kontot när du skapar ett konto. Observera att ett LEO
endast kan importeras till ett Echa-konto när du skapar ett konto, och inte till ett redan
befintligt Echa-konto.
Du kan kontrollera UUID i de olika applikationerna genom att söka fram och jämföra dem på
följande sätt:


IUCLID: Startsida > Legal entity (juridisk enhet) > dubbelklicka på din juridiska enhet.
Företagets UUID visas i Information Panel (informationspanel) längs ned i IUCLID-fönstret.



Echa-konto: Legal Entity tab > General details > Legal Entity UUID (fliken Juridisk enhet >
Allmänna uppgifter > UUID för juridisk enhet)



Reach-IT: Menu > Company information > General information > UUID (Meny >
Företagsinformation > Allmänna uppgifter > UUID)

Mer information om hantering av Echa-konton finns i handboken till Echa-konton på
http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/echa-accounts.

3. Plats för juridisk enhet
Under Legal entity site (plats för juridisk enhet) kan du ange den plats där ämnet tillverkas
eller där du själv använder det. Informationen omfattar platsens namn, adress och andra
kontaktuppgifter. Identitetsbeteckningar för platsen kan också anges under andra företags-
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/organisations-IT-system. Den juridiska enhetens plats hör endast till en Legal entity owner
(ägare av juridisk enhet).
Observera att det inte är möjligt att skapa en plats utan att koppla den till en juridisk enhet,
men det är möjligt att ändra kopplingen mellan en plats och ägaren av den juridiska enheten
genom att välja en annan juridisk enhet i din katalog. Du kan koppla flera juridiska
enhetsplatser till samma juridiska enhet.

3.1.

Skapa en plats för en juridisk enhet

1. Skapa en ny plats genom att högerklicka på Legal entity site (plats för juridisk enhet)
på startsidan och välja New (ny).
2. Skriv in ett namn på platsen och tilldela den till en Legal entity owner (ägare av juridisk
enhet) genom att klicka på knappen

.

3. Fyll i så många fält som möjligt under General information (allmänna uppgifter) och
Contact address (kontaktadress). Det minsta som krävs är att du anger Country (land) där
enheten är belägen.
4. Spara din plats för den juridiska enheten genom att klicka på

i huvudmenyn.

4. Kontakt
Under Contacts (kontakter) kan du lämna kontaktuppgifter till behöriga personer, till exempel
person som ansvarar för säkerhetsdatablad (SDS), toxikolog eller andra, som kan bifogas
IUCLID-underlaget. Denna person kan komma att kontaktas för att bistå eller svara på frågor
om det inlämnade materialet.
Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för dina inlämnade uppgifter måste anges i
Reach-IT.

4.1.

Skapa en kontakt

1. För att skapa en ny kontakt högerklickar du på Contacts (kontakter)
och väljer New (ny).

på startsidan

2. Fyll i så många fält du kan under General information (allmänna uppgifter).
3. Spara kontaktuppgifterna genom att klicka på

i huvudmenyn.

5. Kemiska register
Kemiska register innehåller kemiska identitetsbeteckningar som utgör grunden till definitionen
av referensämnena. Termen register används som sammanfattningsterm för alla de olika
kemiska register som kan förekomma i IUCLID. För närvarande är EG-registret det enda
register som används i IUCLID.
EG-registret är en kombination av tre olika register:


Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) innehåller de
ämnen som fanns på EU:s marknad mellan den 1 januari 1971 och den 18 september
1981.
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Elincs (European List of Notified Chemical Substances) innehåller ämnen som anmäldes
enligt direktiv 67/548/EEG, anmälan av nya ämnen enligt direktivet om farliga ämnen, och
som släpptes ut på marknaden efter den 18 september 1981.



NLP-listan (förteckning över före detta polymerer) innehåller ämnen som fanns på EU:s
marknad mellan den 18 september 1981 och den 31 oktober 1993 och som enligt Einecsreglerna ansågs vara polymerer men som enligt den sjunde ändringen av direktiv
67/548/EEG inte längre är polymerer.

Posterna i EG-registret består av ett kemiskt namn och ett nummer (EG-namn och EGnummer), ett CAS-nummer1 (i förekommande fall), molekylformel (i förekommande fall) och
beskrivning (för vissa typer av ämnen).

6. Referensämne
Ett referensämne innebär att du centralt kan lagra uppgifter om identiteten hos ett visst ämne
eller en viss beståndsdel i ett ämne, till exempel kemiska namn (EG-namn, CAS-namn, IUPACnamn, synonymer osv.), identitetskoder (t.ex. EG-nummer, CAS-nummer) och molekyl- och
strukturinformation.
Förteckningen över referensämnen ger dig möjlighet att använda samma uppgifter för samma
kemiska identitet så att du slipper skriva in dem på nytt och kan vara säker på att alla
uppgifter hanteras och uppdateras centralt. Du sköter själv förteckningen över referensämnen
direkt i ditt lokala program. Ett referensämne kan länkas till ett obegränsat antal dataset för
ämnen eller blandningar/produkter. För att uppdatera informationen om ett referensämne kan
du öppna förteckningen Reference substance (referensämne), söka efter önskat referensämne
och uppdatera det. Ändringen görs på samtliga dataset som är länkade till detta referensämne.
Om du vill utöka antalet poster i din förteckning kan du söka efter, ladda ned och importera
referensämnen från IUCLID:s webbplats till din lokala dator. Dessa referensämnen har fyllts i
på förhand för att förbättra datakvaliteten och minimera inmatningen av data.

6.1.

Skapa ett referensämne

Om du inte hittar det referensämne du söker i förteckningen Reference substance
(referensämne) kan du skapa ett nytt referensämne.
Två typer av information kan rapporteras i ett referensämne:
1. Information som är specifik för referensämnet: detta är information som exakt
motsvarar det ämne eller den beståndsdel/de beståndsdelar som omfattas av detta
referensämne.
2. Information som är relaterad till referensämnet: denna information motsvarar inte
exakt det ämne eller den beståndsdel/de beståndsdelar som omfattas av detta
referensämne, av något av följande skäl:



Informationen är generisk, eftersom den även omfattar andra ämnen/beståndsdelar.
Informationen omfattar endast en del av beståndsdelarna i ett referensämne för ett
ämne eller en grupp av beståndsdelar.

Ämnen som är förtecknade i EG-registret och vars EG-nummer börjar med siffran 4 har eventuellt inget offentliggjort CAS-nummer, trots att ett
CAS-nummer kan finnas för ämnet i fråga. Det beror på att reglerna för anmälan av nya ämnen enligt tidigare lagstiftning medgav att CASnumret kunde bevaras konfidentiellt, och därför inte offentliggjordes.
1
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Informationen avser en liknande beståndsdel eller ett liknande ämne.
Informationen är inte den senast tillgängliga informationen för att identifiera
ämnet/beståndsdelarna.

Relaterad information ska anges under Identifiers of related substances
(identitetsbeteckningar för relaterade ämnen) eftersom det annars kan leda till oklarheter
om identiteten hos det ämne eller de beståndsdelar som ett referensämne motsvarar.
Gör så här för att skapa ett referensämne:

1. Högerklicka på Reference substance (referensämne)
(nytt).

på startsidan och välj New

2. Skriv in namnet på referensämnet.
3. Om referensämnet finns i EG-förteckningen kan du välja det genom att klicka på
knappen Add (lägg till).
4. Om referensämnet inte finns med i EG-förteckningen väljer du en motivering bland
alternativen i listrutan under No EC information available (ingen EG-information tillgänglig).
5. Fyll i övriga fält för referensämnet så långt det är möjligt.
Följande uppgifter ska anges för alla kända beståndsdelar och tillsatser, i den mån de finns
och/eller är tillämpliga:














Information från EC Inventory (EG-förteckningen)
CAS number (CAS-nummer) och CAS name (CAS-namn)
IUPAC name (IUPAC-namn)
Description (beskrivning) (Här lämnar du ytterligare information som är relevant för att
beskriva referensämnet. Detta är särskilt viktigt om referensämnet inte motsvarar ett
väldefinierat kemiskt ämne. Filer kan biläggas vid behov.)
Synonyms (synonymer)
Identifiers of related substances (identitetsbeteckningar för relaterade ämnen)
Molecular formula (molekylformel) (Om det inte går att härleda en molekylformel från
referensämnet ska en motivering lämnas i fältet Remarks (anmärkningar) längst ner i detta
avsnitt.)
Molecular weight range (molekylviktsintervall)
SMILES-notation
InChI (International Chemical Identifier) (internationell kemisk identitetsbeteckning)
Ladda upp en bildfil med Structural formula (strukturformel)

6. Spara referensämnet genom att klicka på

i huvudmenyn.

7. Hur man skapar ett ämnesdataset
I det här kapitlet beskrivs vilka uppgifter du måste lämna i olika delar av IUCLID, vilket beror
på vilken typ av inlämning du vill göra med hjälp av ett IUCLID-underlag.
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I IUCLID finns ett hjälpsystem inbyggt i applikationen som kan underlätta när du lägger in
dina data. Tryck på F1 var som helst i programmet när det är öppet för att komma till
hjälpsystemet. Den information som är mest relevant visas då i hjälpfönstret.
För att skapa ett IUCLID-underlag måste du första skapa ett dataset för ditt ämne. Ett
ämnesdataset är en katalog över administrativa och vetenskapliga data om ett ämne.
Uppgifterna i datasetet kan ändras: du kan lägga till, ta bort eller ändra informationen.
Datasetet utgör grunden till underlaget. Underlaget är en ögonblicksbild av datasetet vid
en viss tidpunkt. Informationen i underlaget kan inte ändras.

Gör så här för att skapa ett dataset:
1. Högerklicka på Substance

(ämne) på IUCLID:s startsida och välj sedan New (nytt).

2. Fyll i fältet Substance name (ämnets namn). Tänk på att använda ett namn som du lätt
kan skilja från andra ämnen om ditt IUCLID-program innehåller flera dataset.
3. Tilldela datasetet en legal entity (juridisk enhet) genom att klicka på knappen
. Ett nytt
fönster öppnas där du kan söka efter juridiska enheter i ditt IUCLID-program. Ange
sökkriterier, välj juridisk enhet i listan och tilldela denna till ditt ämnesdataset.
4. Spara informationen genom att klicka på

-ikonen i huvudmenyn.

Mer information om hur du fyller i de olika fälten i detta avsnitt finns i avsnitt 1.1 Identification
(identifiering).

Gör så här för att fylla i ett dataset:
1. När ditt ämnesdataset har skapats visas det i navigeringspanelen till vänster på skärmen.
2. Du öppnar datasetet genom att dubbelklicka på det, eller högerklicka och välja Open
(öppna).
3. När datasetet har öppnats visas fliken Table of contents (innehåll) i navigeringsområdet på
skärmen.
4. Om du vill se den innehållsförteckning som gäller för den typ av underlag som du ska
framställa klickar du på den fyllda nedåtpilen (

) på fliken Table of contents (innehåll).

5. Då visas en lista över olika inlämningstyper. Välj önskad inlämningstyp i listan.
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Välja mall i listrutan
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6. De avsnitt som är relevanta för inlämningstypen visas. Avsnitt med obligatorisk information
är markerade med en asterisk ( ). Observera att om du skapar ett dataset men ännu inte
vet exakt vilken typ av Reach-underlag som ska framställas, kan du välja alternativet
REACH Complete table of contents (fullständig innehållsförteckning för Reach). Då visas en
innehållsförteckning med alla de delar som är relevanta enligt Reach-förordningen.
När du väl har skapat ett dataset för ditt ämne kan du lägga in uppgifter om ämnet i detta
dataset. I följande kapitel beskrivs vilka data som ska anges i respektive avsnitt av IUCLID för
den inlämningstyp som denna handbok gäller. Avsnitten anges med de namn och nummer som
används i IUCLID.
När du fyller i de olika delarna i ditt dataset är det viktigt att tänka på följande:




När du skapar en rad i en tabell måste alla kolumnerna på den raden fyllas i.
Om du väljer other (annan) i listrutan måste textfältet bredvid detta alternativ fyllas i.
Om ett fält har en tillhörande enhet måste enheten fyllas i.

7.1.

Avsnitt 1 Allmän information

I avsnitt 1 General information (allmän information) anger du ämnets identitet. Här nedan
finns anvisningar om hur du fyller i uppgifterna om ämnet i IUCLID. Det kan hända att du inte
har all information tillgänglig. Den viktigaste informationskällan för dig är det
säkerhetsdatablad som du fått. Se till att de identitetsbeteckningar och den sammansättning
du rapporterar stämmer överens med uppgifterna i säkerhetsdatabladet. Läs även bilaga
Översikt över Echas kontroller av verksamhetsregler för inlämnade underlag för att få veta mer
om vad du behöver rapportera.

7.1.1.Avsnitt 1.1 Identifiering
I avsnitt 1.1 behandlas identifiering av ämnet, roll i distributionskedjan och typ av
(referens)ämne.
Detta avsnitt fylls i på följande sätt:
1. I fältet Substance name (ämnets namn) skriver du in namnet på det ämne för vilket du
sammanställer underlaget.
2. Om du är bekymrad för sekretessen vad gäller ämnets namn måste du fylla i fältet Public
name (offentligt namn). I detta fält måste du ange ett alternativt namn som är lämpligt för
publicering och som beskriver ämnet på ett korrekt sätt.
Mer information om hur du härleder ett offentligt namn på ett ämne som omfattas av Reachförordningen finns på http://echa.europa.eu/manuals
3. Ange en Legal entity (juridisk enhet) för ditt ämnesdataset genom att klicka på knappen
(se kapitlet Juridisk enhet).
4. För Reach-registrering, förfrågnings- och PPORD-underlag kan du utse en
tredjepartsföreträdare.
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Information om tredjepartsföreträdare för ditt underlag måste anges i Reach-IT före
inlämningen. Mer information om tredjepartsföreträdare finns i vägledningen om gemensamt
utnyttjande av data på http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Roll i distributionskedjan
5. Markera minst en kryssruta i detta avsnitt som avser din roll i leveranskedjan för detta
ämne.

Identifiera ämnet
6. Klicka på

-knappen för att ange ett referensämne för ditt ämnesdataset.

7. En sökruta visas. Sök upp ditt referensämne. Klicka på Assign (ange).
Om du inte hittar något referensämne eftersom det ännu inte skapats något ska du klicka på
New (nytt) och skapa det (se kapitlet Referensämne).

Vilka uppgifter som ska rapporteras för ditt referensämne beror på typen av ämne:


Ämnen med en beståndsdel

Ett ämne med en beståndsdel är ett väldefinierat ämne där en beståndsdel utgör minst
80 viktprocent. Denna beståndsdel är ämnets huvudbeståndsdel. Ett ämne med en
beståndsdel namnges efter det kemiska namnet på huvudbeståndsdelen.
Om ditt ämne är ett ämne med en beståndsdel anger du det referensämne2 som
motsvarar huvudbeståndsdelen i avsnitt 1.1.


Ämnen med flera beståndsdelar

Ett ämne med flera beståndsdelar är ett väldefinierat ämne i vilket mer än en
beståndsdel ingår med mellan 10 och 80 viktprocent. Dessa beståndsdelar utgör ämnets
huvudbeståndsdelar. Ett ämne med flera beståndsdelar kallas oftast en reaktionsblandning
av huvudbeståndsdelarna.3
Om ditt ämne är ett ämne med flera beståndsdelar anger du det referensämne4 som
motsvarar reaktionsblandningen för huvudbeståndsdelarna i ditt ämne i avsnitt 1.1.


UVCB-ämnen

UVCB-ämnen (dvs. ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa
reaktionsprodukter eller biologiska material) är ämnen som inte kan identifieras tillräckligt
utifrån sin kemiska sammansättning.

Observera att du måste ange molekylformel, molekylviktsintervall och strukturformel för referensämnet. Dessutom ska SMILES-notation anges
om sådan finns.
2

Vissa ämnen med flera beståndsdelar som motsvarar reaktionsblandningar av isomerer kan ibland vara enklare att namnge med ett kemiskt
namn där den isomeriska formen inte anges, i stället för att namnge dem som en ”reaktionsblandning”.
3

Observera att molekylformel, molekylvikt och strukturformel för referensämnet måste anges, eller en motivering till varför dessa uppgifter inte
lämnas, i fältet Remarks (anmärkningar). Dessutom ska SMILES-notation anges om sådan finns.
4
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Om ditt ämne är ett UVCB-ämne anger du ett referensämne5 som motsvarar UVCB-ämnet i
avsnitt 1.1.

Typ av ämne
8. Välj lämplig Type of substance (typ av ämne) i listrutan. Vid inlämningar enligt Reach kan
du endast välja mellan ämnen med en beståndsdel eller flera beståndsdelar och UVCB
(polymer och övriga: är inte relevanta).

Vi rekommenderar också att du läser Vägledning om identifiering och namngivning av
ämnen enligt Reach och CLP som finns på http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach
9. Välj Origin (ursprung), dvs. organiskt eller oorganiskt, i listan.
10. I tillämpliga fall kan du lägga till fler identitetsbeteckningar för ditt ämne under Other
identifiers (andra identitetsbeteckningar). Dessa kan till exempel vara ämnets
handelsnamn, identitetsbeteckningar som tidigare använts för ämnet men som har bytts ut
eller förändrats, eller identitetsbeteckningar som används för att identifiera ämnet i
enlighet med andra regelverk. Kemiska (vetenskapliga) synonymer ska inte anges här utan
i informationen om referensämnet.
11. Du kan lägga till uppgifter om kontaktperson(er) för ämnet från tidigare angivna kontakter
(se kapitlet Kontakt).
12. Klicka på

i huvudmenyn för att spara uppgifterna.

7.1.2.Avsnitt 1.2 – Sammansättning
Avsnitt 1.2 använder du för att beskriva ämnets identitet genom att ange dess
sammansättning. Här rapporterar du de ingående beståndsdelarnas identitet och
koncentration, vilket även gäller föroreningar och tillsatser. Sammansättningens tillstånd och
form rapporteras i detta avsnitt.
Du bör kontrollera att uppgifterna i avsnitt 1.1 och 1.2 i IUCLID är tillräckliga för en tydlig
rapport om ämnets identitet och att båda avsnitten stämmer överens. Det är särskilt viktigt att
uppgifterna inte är så allmänt hållna att de skulle kunna beskriva fler än ett ämne.
Alla ämnesdataset måste innehålla minst en sammansättningspost som avser den
sammansättning som tillverkas/importeras eller används av registranten/anmälaren/den
sökande. Beroende på typen av ämne och vilket underlag som ska tas fram kan man behöva
rapportera mer än en sammansättning. Detta gäller i synnerhet om olikheter i
sammansättningen påverkar ämnets faroprofil och klassificering.
Varje sammansättning rapporteras som en post i IUCLID. Gör så här för att skapa en ny post:
1. Högerklicka på 1.2. Composition (sammansättning) i innehållsförteckningen på
navigeringspanelen till vänster på skärmen.
2. Välj New record (ny post) i listan.

Observera att molekylformel, molekylvikt och strukturformel för referensämnet måste anges, eller en motivering till varför dessa uppgifter inte
lämnas, i fältet Remarks (anmärkningar). Dessutom ska SMILES-notation anges om sådan finns.
5
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3. En ny post där du kan ange en ny sammansättning skapas.
Fyll sedan i uppgifterna om ditt ämnes sammansättning.

Allmän information
1. Ange ett beskrivande Name (namn) för sammansättningen. Detta är särskilt viktigt om du
rapporterar flera sammansättningar.
2. Standardvalet i fältet Type of composition (typ av sammansättning) är legal entity
composition of the substance (den juridiska enhetens sammansättning av ämnet). Detta
avser en sammansättning som tillverkas, importeras eller används av
registranten/anmälaren/den sökande. Varje dataset ska innehålla minst en
sammansättning av detta slag. Ändra endast detta värde om du avser att rapportera en
sammansättning med ett annat syfte. Ytterligare information om vilka typer av
sammansättningar som kan rapporteras i denna anmälan finns i de anvisningar som gäller
för just den typ av anmälan du avser att göra.
3. Ange sammansättningens fysiska State/form (tillstånd/form) genom att välja lämpligt
värde i listrutan. Om ämnet har olika tillstånd eller form ska en separat sammansättning
skapas för var och en av dem.
4. Du kan lämna mer detaljerade uppgifter om sammansättningen under Description of
composition (beskrivning av sammansättningen). Detta är särskilt viktigt om du
rapporterar flera sammansättningar för att klargöra skillnaderna mellan de olika
sammansättningarna. Du bör även lämna mer information om hur sammansättningen har
definierats om sammansättningen omfattar ett brett koncentrationsintervall eller polymorfa
ämnen eller isomerer. För ämnen som inte kan beskrivas genom väldefinierade och
kvantifierade beståndsdelar (t.ex. UVCB-ämnen) lämnas ytterligare information för att
identifiera sammansättningen i detta fält, såsom identiteten hos utgångsmaterialet och en
beskrivning av den tillverkningsprocess som använts för att framställa ämnet.
5. Du kan bifoga bilagor till stöd för dina uppgifter under Attached description (bifogad
beskrivning).
6. I fältet Justification for deviations (motivering till avvikelser) anger du i tillämpliga fall
anledningen till att du gör avsteg från reglerna för rapportering av ämnen enligt lagtexten
och enligt Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP
som finns på http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-onreach.

Renhetsgrad
7. Ange sammansättningens renhetsgrad och måttenheten för densamma. Ett ämne vars
renhet är 95–98 viktprocent anges till exempel så som visas nedan. Observera:
Renhetsgraden ska stämma med den totala koncentrationen för (huvud-)beståndsdelarna i
sammansättningen.

Figur 2:

Renhetsgrad
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Beståndsdelar
8. Lägg till sammansättningens beståndsdelar genom att klicka på
-knappen. Varje
sammansättning måste ha minst en beståndsdel. Antalet beståndsdelar som ska
rapporteras beror på typen av ämne. Om du vill lägga till fler beståndsdelar klickar du på
så visas nya fält att fylla i.
9. Ange ett referensämne till den nyligen skapade beståndsdelen genom att klicka på
. Sök
upp lämpligt referensämne och lägg till det genom att markera det och klicka på Assign
(ange). Du kan även skapa ett nytt referensämne för att specificera beståndsdelen (se
Referensämne). Kontrollera att referensämnet har ett kemiskt namn i fältet för IUPACnamn och i förekommande fall korrekta EG- och CAS-identitetsbeteckningar.
10. Uppge Typical concentration (normal koncentration) och Concentration range
(koncentrationsintervall) (min- och max-värden, med måttenhet) för varje beståndsdel.

Figur 3

Beståndsdel

Föroreningar och tillsatser
11. Följ samma procedur för att fylla i uppgifter om Impurities (föroreningar) och Additives
(tillsatser).
12. Om en förorening eller tillsats bedöms ha betydelse för klassificeringen och märkningen av
ämnet ska relevant kryssruta markeras.
13. Varje tillsatsämnes funktion måste uppges genom ett val i listrutan Function (funktion).
Enligt Reach och CLP är endast alternativ som börjar med ordet stabiliser
(stabiliseringsmedel) tillämpliga.
Om du ska rapportera okända föroreningar skapar du ett generiskt referensämne (se
Referensämne) och skriver i fältet IUPAC name (IUPAC-namn) in orden unknown impurities
(okända föroreningar). I fältet Remarks (anmärkningar) i området för föroreningar anger du
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arten, antalet och den relativa mängden av föroreningarna så långt det är möjligt. Ange också
Typical concentration (normal koncentration) (med måttenhet) samt Concentration range
(koncentrationsintervall) (med måttenhet) för de okända föroreningarna.

Figur 4

Okända föroreningar
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Tillsats

När du lämnar uppgifter om sammansättningen och det förekommer någon avvikelse från
reglerna för identifiering av ett ämne med en beståndsdel, ett ämne med flera beståndsdelar
eller ett UVCB-ämne, måste du lämna en förklaring till avvikelsen i fältet Justification for
deviations (motivering till avvikelser). Sådana avvikelser kan till exempel vara rapportering
av en sammansättning med en beståndsdel där huvudbeståndsdelen utgör mindre än 80 %.
Vilken sammansättning som ska rapporteras beror på typen av ämne:
Ämnen med en beståndsdel
Om det gäller ett ämne med en beståndsdel måste du lämna följande uppgifter:


Under Constituents (beståndsdelar) i avsnitt 1.2 uppger du endast huvudbeståndsdelen.
Ange samma referensämne för denna beståndsdel som i avsnitt 1.1.



Under Impurities (föroreningar) i avsnitt 1.2 anger du eventuella föroreningar var för sig.



Rapportera alla tillsatser som behövs för att stabilisera sammansättningen under Additives
(tillsatser) i avsnitt 1.2. Specificera tillsatsens stabiliserande funktion med hjälp av listrutan
Function (funktion).



Ange koncentrationsintervall (både min- och maxvärden) samt normal koncentration för
huvudbeståndsdelen, eventuella föroreningar och tillsatser.

Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

21

22

Hur man sammanställer en
nedströmsanvändarrapport

Version 1.0

Observera: Den normala koncentrationen och koncentrationsintervallet för
huvudbeståndsdelen i ett ämne med bara en beståndsdel ska i normala fall inte understiga
80 viktprocent.6


Ange en renhetsgrad för din sammansättning som stämmer överens med
koncentrationsintervallet för huvudbeståndsdelen.

Ämnen med flera beståndsdelar
Om det gäller ett ämne med flera beståndsdelar måste du lämna följande uppgifter:


Ange huvudbeståndsdelarna under rubriken Constituents (beståndsdelar) i avsnitt 1.2.
Observera: Huvudbeståndsdelarna ska vara desamma för alla sammansättningar som
rapporteras.



Alla övriga beståndsdelar som understiger 10 % anges under Impurities (föroreningar) i
avsnitt 1.2.



Ange eventuella tillsatser som behövs för att stabilisera sammansättningen under Additives
(tillsatser) i avsnitt 1.2. Specificera tillsatsens stabiliserande funktion med hjälp av listrutan
Function (funktion).



Ange koncentrationsintervall (min- och maxvärden) samt normal koncentration för
huvudbeståndsdelarna, eventuella föroreningar och tillsatser.
Observera: Den normala koncentrationen och koncentrationsintervallet för varje
huvudbeståndsdel ska normalt ligga mellan  10 och  80 %.7
Ange en renhetsgrad för din sammansättning som stämmer överens med
koncentrationsintervallet för huvudbeståndsdelarna.



UVCB-ämnen
Om det gäller ett UVCB-ämne måste du lämna följande uppgifter:


En beskrivning av tillverkningsprocessen samt annan information av betydelse för ämnets
identifiering anges i fältet Description of the composition (beskrivning av
sammansättningen).
Observera: För att göra det lättare att beskriva tillverkningsprocessen finns förslag på vad
man kan skriva i en fritextmall för fältet Description of composition. Öppna fritextmallen
genom att klicka på ikonen i form av ett A med en pil nere till höger ( ). Ett popup-fönster
öppnas. Klicka på Option 2: composition of a UVCB substance (Alternativ 2:
sammansättning för ett UVCB-ämne). Klicka på knappen Insert (infoga) om du vill kopiera
texten i mallen till fältet. Texten ska sedan anpassas så att endast relevanta data ingår.



Ange de enskilda beståndsdelarna eller grupperna av beståndsdelar under Constituents
(beståndsdelar).

Inga avvikelser från ”80-procentsregeln” ska göras om inte en giltig motivering kan lämnas. Motiveringen ska lämnas i fältet Justification for
deviations (motivering till avvikelser) för varje sammansättning där en sådan avvikelse tillämpas.
6

Inga avvikelser från ”80-procentsregeln” ska göras om inte en giltig motivering kan anges. Motiveringen ska lämnas i fältet Justification for
deviations (motivering till avvikelser) för varje sammansättning där en sådan avvikelse tillämpas.
7
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Observera: För att kunna lämna uppgifter om beståndsdelar eller grupper av beståndsdelar
i ditt ämne får du inte i avsnitt 1.2 använda samma referensämne som redan angetts för
ditt ämne i avsnitt 1.1.


Ange inte någon beståndsdel under rubriken Impurities (föroreningar) (dessa anses inte
vara relevanta för UVCB-ämnen).



Ange eventuella tillsatser som krävs för att stabilisera sammansättningen under rubriken
Additives (tillsatser). Specificera tillsatsens stabiliserande funktion.



Ange koncentrationen av de enskilda beståndsdelarna, grupperna av beståndsdelar samt
tillsatser som koncentrationsintervall (både min- och maxvärden) och normal
koncentration.



Ange renhetsgraden för ditt UVCB-ämne (renhetsgraden ska normalt
vara 100 % för UVCB-ämnen som inte innehåller några tillsatser, eftersom
begreppet förorening inte anses vara relevant för dessa ämnen).

Ange egenskaper hos nanomaterial
Detta avsnitt ska du fylla i om du har valt solid: nanomaterial (fast: nanomaterial) i listrutan
State/form (tillstånd/form) för sammansättningen. Här finns fält för rapportering av de
viktigaste egenskaperna hos sammansättningar som är nanoformer.
14. Välj Shape (form) för nanoformen bland alternativen i listrutan.
15. Ange storleksintervall för de tre dimensionerna: Dimensions x, y, z, samt måttenhet (t.ex.
nm). Ange Percentile (percentil) (t.ex. D50) för storleksfördelningen för storleksintervallen.
Ytterligare information om nanoformens form kan lämnas i fältet Remarks (anmärkningar).
16. Ange intervall för specifika ytskiktsområden hos nanoformen, med måttenhet.
17. Under Surface treatment applied (använd ytbehandling) anger du om någon ytbehandling
har använts och i så fall vilken typ.
18. Om ytbehandling har använts ska information om behandlingen uppges. Klicka på knappen
så skapas ett område för ytbehandling där du anger namnet på ytbehandlingen.
19. Därefter uppger du i tabellen Surface treatment (ytbehandling) identiteten för
ytbehandlingsmaterialet skikt efter skikt. Klicka på knappen Add (lägg till) för att skapa en
ny rad för varje nytt skikt. En dialogruta öppnas där du kan ange skiktets nummer och
länka till ett referensämne som beskriver det ytbehandlingsmedel som använts genom att
klicka på knappen

.

20. Ange typen av External layer (ytskikt) genom att markera ett av alternativen i listrutan.
Ange i viktprocent Total fraction of core particle (total fraktion av kärnpartikeln) i denna
nanoform. Detta värde avser viktfraktionen av kärnpartikeln i förhållande till totalvikten för
den ytbehandlade partikeln. Du kan bifoga ytterligare information om partikelstrukturen,
till exempel en illustration.
Observera att flera områden för ytbehandling kan skapas för samma sammansättning. Detta
kan behövas om det finns flera nanoformer med samma ytbehandling men den som skickar in
underlaget har kommit fram till att det inte påverkar den kemiska identiteten eller faroprofilen
för denna sammansättning.
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Om nanoformerna för ämnet varierar betydligt vad gäller form, specifikt ytskiktsområde eller
använd ytbehandling, ska olika poster skapas för sammansättningen för att visa dessa
skillnader.
21. Klicka på

7.1.3.

i huvudmenyn för att spara uppgifterna.

Avsnitt 1.3 Identitetsbeteckningar

I detta avsnitt kan du lägga in identitetsbeteckningar för olika tillsynsprogram. Avsnittet ska
framförallt användas för att i tillämpliga fall ange följande identitetsbeteckningar: Reachregistreringsnummer, förhandsregistreringsnummer för Reach, förfrågningsnummer för Reach,
anmälningsnummer (NCD) och CLP-anmälningsnummer.
För att kunna lägga in data skapar du först en ny post genom att högerklicka på avsnittets
namn och välja new fixed record (ny fast post).
1. Tryck på knappen Add (lägg till) för att lägga till en ny identititetsbeteckning i tabellen
Regulatory programme identifiers (identitetsbeteckningar för tillsynsprogram).
2. Välj lämplig identitetsbeteckning beroende på typen av anmälan i listrutan Regulatory
programme (tillsynsprogram).
3. Skriv in relevant nummer i ID-fältet.
4. Klicka på OK. De identitetsbeteckningar för tillsynsprogram som du lagt till visas i tabellen.
5. Om du måste ange mer än en identitetsbeteckning skapar du en ny rad genom att upprepa
ovanstående steg.
6. Klicka på

7.1.4.

i huvudmenyn för att spara uppgifterna.

Avsnitt 1.7 Leverantörer

Använd det här avsnittet för att ange uppgifter om tillverkaren eller importören eller annan
leverantör i enlighet med artikel 38.2 d i Reachförordningen. Kontroller först vilka juridiska
enheter som redan finns, och om du inte hittar din leverantör i listan kan du skapa en ny enhet
för denne (något som t.ex. kan krävas för distributörer).
1. Högerklicka på 1.7 Leverantörer och välj New record (ny post) om du ska skapa en ny
leverantör.
2. Klicka på

-knappen för att söka bland de juridiska enheter som redan finns.

3. Klicka på New (ny) om du inte hittar din leverantör bland de juridiska enheterna (detta kan
vara fallet om din leverantör är distributör).
4. Fyll i så många fält som möjligt under General information (allmänna uppgifter) och
Contact address (kontaktadress).
5. Spara uppgifterna om leverantören genom att klicka på

i huvudmenyn.

Om du har mer än en leverantör skapar du en New record (ny post) för varje leverantör i
avsnitt 1.7 och lägger in den information som beskrivs ovan för var och en av dem.
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Avsnitt 2 Klassificering, märkning och PBT-bedömning

Det finns två avsnitt i IUCLID där du kan lägga in uppgifter som rör klassificering och märkning
(C&L), 2.1 GHS och 2.2 DSD - DPD. Dessutom kan du i avsnitt 2.3 om PBT-bedömning lagra
resultatet av den PBT-bedömning som utförts enligt Reachförordningen.
I följande kapitel finns relevant information om din nedströmsanvändarrapport i avsnitt 2.1
GHS i IUCLID.
Om du klassificerar ett ämne och din klassificering skiljer sig från alla dina leverantörers
klassificering (som du kan läsa i säkerhetsdatabladet under avsnitt 2 om det gäller ämnet
som sådant, eller avsnitt 3 om det gäller en komponent i en blandning), måste du
rapportera din klassificering till Echa (om du använder mer än 1 ton/år av ämnet). I detta
avsnitt beskrivs hur du rapporterar din klassificering.

7.2.1.

Avsnitt 2.1 GHS

Det här avsnittet använder du för att ange information om klassificering och märkning av
ämnet efter tillämpning av kriterierna i CLP-förordningen (1272/2008).
Vi rekommenderar starkt att du läser bilaga I till CLP-förordningen om klassificeringskriterier
och tillhörande vägledning, för mer ingående anvisningar om tillämpningen av
klassificerings- och märkningskriterierna, se http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp.
I detta avsnitt kan du skapa flera poster för mer än en klassificering och märkning för olika
sammansättningar och former av ett ämne. Observera att du måste fylla i data i alla
erforderliga fält när du skapar en ny post.
Gör så här för att skapa en ny post:
1. Högerklicka på avsnitt 2.1 GHS i innehållsförteckningen i navigeringspanelen till vänster på
skärmen.
2. Välj New record (ny post) i listan.
3. En ny post skapas där du kan ange klassificering och märkning.
Den harmoniserade klassificeringen måste respekteras och du ska inte ändra någon av
dessa harmoniserade faroklasser eller indelningar, såvida du inte har data baserade på en
strängare klassificering (riskklasser och/eller indelningar). Om ämnet har en harmoniserad
klassificering för några faroklasser eller indelningar ska du klassificera det för andra faror
med användning av relevanta och tillgängliga data och uppgradera den harmoniserade
klassificeringen mot en strängare klassificering, om så krävs.
Detta avsnitt fylls i på följande sätt:

Allmän information
1. Ange ett beskrivande Name (namn) för GHS-posten. Detta är särskilt viktigt om du skapar
flera GHS-poster, så att du lätt kan skilja mellan de olika posterna.
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2. Om du skickar in ett underlag till ett ämne som inte är klassificerat ska du markera
kryssrutan Not classified (ej klassificerat). I detta fall skriver du inte in någon farokategori
eller faroangivelse i GHS-posten.
3. Markera en eller flera sammansättningar i fältet Related composition (relaterad
sammansättning) för vilka GHS-posten är relevant genom att klicka på knappen Add (lägg
till).
Om du har flera sammansättningar (flera poster i avsnitt 1.2) och flera GHS-poster (dvs. flera
klassificerings- och märkningsblock) måste du länka varje GHS-post till tillhörande
sammansättning(ar) i fältet Related composition (relaterad sammansättning).
Flera sammansättningar kan länkas till samma klassificerings- och märkningspost om de har
samma klassificering.

Klassificering
I detta block måste du välja en Hazard category (farokategori) och ett Hazard statement
(faroangivelse) för varje faroklass eller indelning. I annat fall måste du fylla i fältet Reason for
no classification (skäl till avsaknad av klassificering).
Skälet till att klassificering saknas väljs efter följande principer:


Data lacking (data saknas) väljer du om du inte har relevanta data eller annan adekvat och
tillförlitlig information som kan jämföras med klassificeringskriterierna.



Inconclusive (tveksamt) väljer du om du har data eller annan information som inte är
tillförlitliga (exempelvis data av dålig kvalitet) eller om du har flera tvetydiga
undersökningsresultat eller uppgifter. I dessa fall kan inte tillgängliga data/uppgifter anses
ge en fast grund för klassificering.



Conclusive but not sufficient for classification (övertygande men otillräckligt för
klassificering) väljer du när ett ämne testats i lämplig studie av hög kvalitet eller när annan
information av hög kvalitet är tillgänglig och slutsatsen dragits att klassificeringskriterierna
inte uppfyllts.
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Observera att det i CLP-förordningen finns vissa undantag...
Om ett ämne klassificeras för vissa fysikaliska faror behöver det inte klassificeras för vissa
andra. Exempel på detta är explosiva ämnen, organiska peroxider, självreaktiva ämnen och
blandningar samt pyrofora eller oxiderande fasta ämnen, som inte ska klassificeras som
brandfarliga fasta ämnen eftersom brandfarlighet är en inneboende egenskap för dessa
klasser.
Om ett ämne har ett särskilt aggregationstillstånd, om det t.ex. är en gas, behöver det inte
klassificeras för faror som endast hör samman med ett annat aggregationstillstånd, t.ex.
som ett oxiderande fast ämne eller som ett ämne som är korrosivt för metaller.
Om sådana undantag från klassificering förekommer ska du välja conclusive, but not
sufficient for classification (övertygande men otillräckligt för klassificering) som orsak till att
ämnet inte klassificeras.
...och samband
Om ett ämne klassificeras som frätande på huden, kategori 1, anses risken för svåra
ögonskador vara underförstådd (men inte vice versa). I detta fall ska ämnet klassificeras för
allvarlig ögonskada, kategori 1.



Klassificering – fysikaliska faror

4. Ange Hazard category (farokategori) (t.ex. Expl. Div. 1.1) och Hazard statement
(faroangivelse) (t.ex. H201: Explosivt. Fara för massexplosion) för Physical hazards
(fysikaliska faror) genom att välja lämpliga värden i listrutorna.
CLP-förordningen inför det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av
kemikalier (GHS). Alla farokategorier och tillhörande faroangivelser i GHS omfattas dock inte
av CLP-förordningen. Observera därför när du fyller i avsnitt 2.1 GHS i IUCLID att inte alla
poster är relevanta för CLP (t.ex. Brandfarliga vätskor/Brandfarlig vätska 4/H227: Brännbar
vätska).


Klassificering – hälsofaror

5. Ange Hazard category (farokategori) (t.ex. Acute Tox. 1) och Hazard statement
(faroangivelse) (t.ex. H300: Dödligt vid förtäring) för Health hazards (hälsofaror) genom
att välja lämpliga värden i listrutorna.
Om du har övertygande data med vars hjälp du kan ange Reproductive toxicity
(reproduktionstoxicitet) (dvs. nedsatt fruktsamhet och/eller fosterskador), ska du ange det i
fältet Specific effect (specifik effekt) genom att fylla i lämpliga koder för faroangivelserna.
Följande ytterligare koder anges i bilaga VI, 1.1.2.1.2, till CLP-förordningen:









H360F - Kan skada fertiliteten.
H360D - Kan skada det ofödda barnet.
H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
H360Fd - Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H360Df - Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
H361f - Misstänks kunna skada fertiliteten.
H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
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Om du behöver utförligare anvisningar om valet av koder kan du läsa vägledningen om
tillämpning av CLP-kriterierna som finns på http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp.
Route of exposure (exponeringsvägen) för Reproductive toxicity (reproduktionstoxicitet) ska
endast anges om det definitivt har bevisats att inga andra exponeringsvägar kan ge upphov
till faran. Stödjande data ska bifogas i avsnitt 13 (om detta inte redan angetts i bilaga VI till
CLP-förordningen).

Figur 6:

Ange arten av och exponeringsvägen för reproduktionstoxiska effekter

Om du har övertygande data med vars hjälp du specifikt kan ange faran för cancerogenitet via
inandning (eller om detta specificeras i bilaga VI till CLP-förordningen) ska du lägga till
motsvarande ytterligare faroangivelsekod (H350) i det fria textfältet bredvid Route of exposure
(exponeringsväg).
Exponeringsvägen för cancerogenitet ska endast anges om det definitivt har bevisats att
inga andra exponeringsvägar kan ge upphov till faran. Stödjande data ska bifogas i avsnitt
13 (om detta inte redan angetts i bilaga VI till CLP-förordningen).

Figur 7:

Ange faran för cancerogenitet via inandning

6. För följande faroklass eller indelning: Specific target organ toxicity - single exposure (STOT
SE) (specifik organtoxicitet, enstaka exponering) och Specific target organ toxicity repeated exposure (STOT RE) (specifik organtoxicitet, upprepad exponering) ska du fylla i
Hazard category (farokategori), Hazard statement (faroangivelse) och Affected organs
(organ som påverkas), eller så ska fältet Reason for no classification (skäl till avsaknad av
klassificering) fyllas i.
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Av praktiska skäl och eftersom klassificeringen avser specifik organtoxicitet rekommenderar vi
att du anger högst tre primära målorgan. Om fler organ påverkas rekommenderar vi att du
informerar om den övergripande systemiska skadan genom att använda frasen damage to
organs (organskador).
Om du inte vet vilket organ som påverkas ska du ange okänt i fältet Affected organs (organ
som påverkas). För dessa och andra faroklasser/faroindelningar bör du i tillämpliga fall även
ange Route of exposure (exponeringsväg).
Du kan ange mer än en STOT SE/STOT RE genom att lägga till fler block, klicka då på

.

Exponeringsvägen ska endast anges om det definitivt har bevisats att inga andra
exponeringsvägar kan ge upphov till faran. Stödjande data ska bifogas i avsnitt 13 (om
detta inte redan angetts i bilaga VI till CLP-förordningen).

Figur 8:

Ange vilket organ som påverkas

CLP-förordningen inför det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av
kemikalier (GHS). Alla farokategorier och tillhörande faroangivelser i GHS omfattas dock inte
av CLP-förordningen. När du fyller i avsnitt 2.1 GHS i IUCLID ska du därför observera att
följande poster under hälsofaror inte är relevanta för CLP.

Faroklass

Farokategori

Faroangivelse

Akut oral toxicitet

Akut toxicitet 5

H303

Akut dermal toxicitet

Akut toxicitet 5

H313

Akut inhalationstoxicitet

Akut toxicitet 5

H333
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Frätande eller irriterande på
huden

Lindrig hudirritation 3

H316

Allvarlig ögonskada eller
ögonirritation

Ögonirritation 2A

H320

Fara vid aspiration

Aspirationstoxicitet 2

Ögonirritation 2B
H305

Klassificering - Särskilda koncentrationsgränser

7. Om ditt ämne har harmoniserade Specific concentration limits (särskilda
koncentrationsgränser) måste du ange dessa genom att fylla i minst det ena av de två
intervallen under Concentration range (%) (koncentrationsintervall). Du måste dessutom
ange relevanta Hazard categories (farokategorier).
Du kan ange mer än en koncentrationsgräns genom att lägga till fler block, klicka då
på

.

Om du tänker ange en eller flera särskilda koncentrationsgränser i enlighet med de strikta
villkoren i artikel 10 i CLP-förordningen måste du lämna en vetenskaplig motivering i
avsnitt 13.
För varje särskild koncentrationsgräns ska du ange



ett koncentrationsintervall (minst ett av de båda intervallfälten),
minst en faroangivelse som är kopplad till den särskilda koncentrationsgränsen.

Figur 9:

Specifika koncentrationsgränser

CLP-förordningen inför det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av
kemikalier (GHS). Alla farokategorier och tillhörande faroangivelser i GHS omfattas dock inte
av CLP-förordningen. När du fyller i avsnitt 2.1 GHS i IUCLID ska du därför observera att
följande farokategorier under de särskilda koncentrationsgränserna inte är relevanta för CLP.
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Farokategori
Brandfarlig vätska 4
Akut toxicitet 5
Lindrig hudirritation 3
Ögonirritation 2A
Ögonirritation 2B
Aspirationstoxicitet 2



Klassificering – miljöfaror

8. Ange Hazard category (farokategori) (t.ex. Aquatic Acute 1) och Hazard statement
(faroangivelse) (t.ex. H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer) för
Environmental hazards (miljöfaror) genom att välja lämpliga värden i listrutorna.
CLP-förordningen inför det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av
kemikalier (GHS). Alla farokategorier och tillhörande faroangivelser i GHS omfattas dock inte
av CLP-förordningen. När du fyller i avsnitt 2.1 GHS i IUCLID ska du därför observera att
följande poster under miljöfaror inte är relevanta för CLP.

Faroklass

Farokategori

Faroangivelse

Farligt för vattenmiljön

Aquatic Acute 2

H401

Aquatic Acute 3

H402

Om ett ämne uppfyller kriterierna för klassificering för vattenmiljön som både Aquatic Acute 1
OCH Aquatic Chronic 1 (eller annan kategori):



Välj kategorin Aquatic Acute 1 i listrutan Hazardous to the aquatic environment (acute /
short-term) (farligt för vattenmiljön, akut) och faroangivelse H400;
Välj kategorin Aquatic Chronic 1 (eller relevant kategori) i listrutan Hazardous to the
aquatic environment (long-term) (farligt för vattenmiljön, långtid) och faroangivelsen H410
(eller relevant faroangivelse).

När ett ämne klassificeras som Aquatic Acute 1 och/eller Aquatic Chronic 1 måste en eller flera
multiplikationsfaktorer (M-faktorer) anges. M-faktorer ska i tillämpliga fall fastställas separat
för akuta faror och för faror med långtidseffekter. Det betyder att det kan finnas två olika
M-faktorer för ett ämne.
Om du föreslår att sådana M-faktorer fastställs måste du ge en vetenskaplig motivering i
avsnitt 13.
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Specificera miljöfarorna

Märkning:
9. Ange Signal word (signalord) genom att välja lämpligt värde i listrutan. Om inget signalord
passar för ditt ämne måste du välja No signal word (inget signalord) i listrutan.
10. Välj i tillämpliga fall lämpligt Hazard pictogram (faropiktogram) i listrutan. Du kan välja
mer än ett piktogram genom att klicka på

.

11. Välj minst en Hazard statement (faroangivelse) i listrutan och skriv in Additional text
(ytterligare text) i tillämpliga fall. Om ingen faroangivelse passar ditt ämne markerar du No
hazard statement (ingen faroangivelse).
Du kan alltid ange mer än en faroangivelse genom att klicka på
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Märkning för avsnitt 2.1

Principerna för vilka faropiktogram som har företräde framför andra anges i artikel 26 i CLPförordningen. Om faropiktogram GHS06 är tillämpligt ska till exempel inte GHS07 inte anges.
Läs i CLP-förordningen och/eller vägledningen om tillämpningen av CLP-kriterierna för att
kontrollera att klassificerings- och märkningsavsnitten stämmer överens.
Enligt artikel 27 i CLP-förordningen behöver inte vissa faroangivelser anges på märkningen
eftersom det innebär upprepning eller överflödig information. Nedan finns några exempel på
detta. Mer information finns i vägledningen om tillämpning av CLP-kriterierna.

Faroklassificering

Associerad(e)
faroangivelse(r)

Associerad faroangivelse
som kan anges på
märkningen

Skin Corr. 1B och Eye Dam.
1

H314 H318

H314

Aquatic Acute 1 och Chronic
1

H400 H410

H410

Aquatic Acute 1 och Chronic
2

H400 H411

H410

CLP-förordningen inför det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av
kemikalier (GHS). Alla farokategorier och tillhörande faroangivelser i GHS omfattas dock inte
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av CLP-förordningen. När du fyller i avsnitt 2.1 GHS i IUCLID ska du därför observera att
följande faroangivelser inte är relevanta för CLP.

Faroangivelse (i märkningsavsnittet):
H227: Brännbar vätska
H303: Kan vara skadligt vid förtäring
H305: Kan vara skadligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H313: Kan vara skadligt vid hudkontakt
H316: Orsakar lindrig hudirritation
H320: Orsakar ögonirritation
H401: Giftigt för vattenlevande organismer
H402: Skadligt för vattenlevande organismer
H303+H313: Kan vara skadligt vid förtäring eller hudkontakt
H303+H333: Kan vara skadligt vid förtäring eller inandning
H313+H333: Kan vara skadligt vid hudkontakt eller inandning
H303+H313+H333: Kan vara skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
H315+H320: Irriterar huden och ögonen
12. Välj i tillämpliga fall Precautionary statements (skyddsangivelser) i listrutan.
13. Ange i tillämpliga fall Additional labelling requirements (ytterligare märkningskrav). Detta
kan vara kompletterande CLP-faroangivelser och andra uppgifter för märkning i enlighet
med artikel 25 i CLP. Läs CLP-förordningen och vägledningen för information om kraven på
ytterligare uppgifter i märkningen.

Anmärkningar:
14. I tillämpliga fall kan du välja en eller flera kommentarer i listrutan.

7.3.
7.3.1.

Avsnitt 3 Tillverkning, användning och exponering
Avsnitt 3.3 Anläggningar

I detta avsnitt ska du lämna uppgifter om dina användningsplatser. Ange vid vilken/vilka
anläggningar din egen användning sker, fyll i informationen i avsnitt 3.5 avseende din egen
användning och gå sedan tillbaka hit och koppla din egen användning till den/de
användningsplatser du skapade tidigare.
Du kan skapa flera poster och var och en av dem måste länkas till en av de befintliga juridiska
enheterna med hjälp av knappen med kedjesymbolen

.
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Avsnitt 3.5 Livscykelbeskrivning

I det här avsnittet ger du en kort allmän beskrivning av användning och
användningsförhållanden, i enlighet med artikel 38.2 e i Reachförordningen.
För att Echa ska kunna godkänna ditt underlag måste du ha uppgett minst en användning i
avsnitt 3.5 i IUCLID, Life Cycle description (livscykelbeskrivning). Så långt möjligt ber vi dig
dock att beskriva de användningar för vilka du måste utarbeta en nedströmsanvändares
kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med artikel 37.4 eller för vilka du kan åberopa undantag
enligt artikel 37.4 c eller f.
Du måste beskriva de identifierade användningarna i avsnitt 3.5.2 till 3.5.6. För varje
användning måste du skapa en post under motsvarande livscykelstadium:






3.5.2 formulering eller ompaketering
3.5.3 användning vid industrianläggning
3.5.4 vitt spridd yrkesmässig användning
3.5.5 konsumentanvändning
3.5.6. livslängd.

Beroende på för vilket livscykelstadium du skapat din post kommer olika fält att visas där du
kan beskriva användningen. Hjälptexten i IUCLID förklarar vilken typ av information som
förväntas i de olika fälten. Därför är den gällande IUCLID-handboken avsedd att ge en översikt
över informationen, medan hjälptexten ger en mer detaljerad förklaring.
Gör så här för att rapportera en ny användning:
1. Högerklicka på det livscykelstadium för vilket du vill lägga till en ny användning.
2. Välj New record (ny post) och skriv in ett valfritt namn på posten som du lätt kan känna
igen senare. Namnet kan vara detsamma som användningsnamnet, eller åtminstone något
liknande.
3. Välj Use reported by Downstream user according to REACH Article 38 (användning
rapporterad av nedströmsanvändare i enlighet med artikel 38 i Reach) i listrutan
Registration/Notification status for the use (registrerings-/anmälningsstatus för
användningen). Detta val styr vilka fält som visas där du ska ange information. Fält som
inte är gällande visas fortfarande men kan inte ändras.
4. Skriv in ett use name (användningsnamn) som ska vara representativt för användningen.
Om du gör en exponeringsbedömning av de bidragande aktiviteterna i denna användning
blir användningsnamnet också namnet för exponeringsscenariot i nedströmsanvändarens
kemikaliesäkerhetsrapporten och i exponeringsscenariot.
5. Ytterligare information anger du i fältet Further description of use (ytterligare beskrivning
av användningen) där du beskriver den process/de processer som omfattas av
användningen, eller typen av produkt/-er om det gäller konsumentanvändning.
När du har redovisat en användning kan du skapa en länk från anläggningen i IUCLIDavsnitt 3.3 till denna användning (mer information finns i kapitel 7.3.1). Detta gäller endast
när du rapporterar din egen användning. Om underlaget innehåller användningar hos dina
nedströmsanvändare är dessa inte länkade till anläggningar. Du kommer att se länkarna innan
du fortsätter att beskriva användningen.
Beskriv användningen mer i detalj
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En användning kan bestå av en eller flera bidragande aktiviteter som beskriver processer,
arbetsuppgifter eller åtgärder vid olika användningsenheter. Sådana bidragande aktiviteter ska
beskrivas ur både miljö- och hälsoperspektiv. Varje användning måste minst innehålla en
Contributing activity / technique for the environment (bidragande aktivitet/teknik för miljön)
och en Contributing activity /technique for workers or consumers (bidragande aktivitet/teknik
för arbetstagare eller konsumenter) (beroende på i livscykelstadium användningen sker). För
varje bidragande aktivitet måste minst en användningsdeskriptor uppges, t.ex. PROC (process)
eller ERC (miljöutsläppskategori). Lägg märke till följande: En användning beskrivs oftast av
en (mer omfattande) bidragande aktivitet för miljön och en grupp med bidragande aktiviteter
för arbetstagare (definierade genom arbetsuppgifter) eller konsumenter (definierade genom
specifika produkttyper).

Figur 12

Bidragande aktiviteter/tekniker för miljön och för arbetstagare

Börja beskriva användningen genom att lägga till (repeterbara) block med information för
varje Contributing activity / technique for the environment (bidragande aktivitet/teknik för
miljön):




Skriv in ett Name of the activity/technique, (namn på aktiviteten/tekniken) som underlättar
förståelsen av vilken process, teknik, produkt eller vara som den bidragande aktiviteten
handlar om. Standardnamn kan eventuellt erhållas från nedströms sektororganisationer via
användningskartor. Om en exponeringsbedömning utförs blir detta namn också
contributing scenario name (namn på bidragande scenario).
Välj lämplig Environmental release category (ERC) (miljöutsläppskategori) i listrutan. Det
går endast att välja sådana ERC som är relevanta för det aktuella livscykelstadiet.

Fortsätt beskriva användningen genom att lägga till (repeterbara) block med information för
Contributing activity / technique for worker (bidragande aktivitet/teknik för arbetstagare):




Skriv in ett Name of the activity/technique, (namn på aktiviteten/tekniken) som underlättar
förståelsen av vilken arbetsuppgift eller vilket processteg som utförs av arbetstagaren.
Standardnamn kan eventuellt erhållas från nedströms sektororganisationer via
användningskartor. Om en exponeringsbedömning utförs blir detta namn också
contributing scenario name (namn på bidragande scenario).
Välj lämplig Process category (PROC) (processkategori) i listrutan. I undantagsfall kan du
välja fler kategorier för samma Name of activity/technique (namn på aktivitet/teknik) om
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alla uppgifter utförs under samma användningsförhållanden. Detta alternativ kan vara
särskilt relevant om ett dataset med mätvärden används i exponeringsbedömningen och
detta dataset innehåller exponeringar från olika uppgifter/processteg.
Lägg till fler bidragande aktiviteter/tekniker för arbetstagare i relevanta fall. Observera: De
processer där användningen äger rum kan vara relativt specifika och samma PROC kan
användas för olika aktiviteter. I detta fall kan namnet på den bidragande aktiviteten
specificera användningen ytterligare.

Eller (när du beskriver konsumentanvändning), fyll i användningen genom att lägga till
(repeterbara) block med information om Contributing activity / technique for consumers
(bidragande aktivitet/teknik för konsumenter):





Skriv in ett Name of the activity/technique, (namn på aktiviteten/tekniken) som underlättar
förståelsen av vilken typ av produkt konsumenterna använder. Standardnamn kan
eventuellt erhållas från nedströms sektororganisationer via användningskartor. Om en
exponeringsbedömning utförs blir detta namn också contributing scenario name (namn på
bidragande scenario).
Välj lämplig Product category (PC) (produktkategori) i listrutan.
Lägg till fler bidragande aktiviteter eller tekniker för konsumenter om det behövs.
Observera: De produkttyper som konsumenter använder kan vara relativt specifika och
samma PC kan användas för olika produkttyper. I detta fall kan namnet på den bidragande
aktiviteten specificera användningen ytterligare.
Mer information om hur du beskriver användningen och om begreppen bidragande aktivitet
och användningsdeskriptorer finns i Vägledning om användningsbeskrivning (R.12) och i
Vägledning del D: Ramverk för exponeringsbedömning på http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach.

När du är klar med användningen och de bidragande aktiviteterna ska/kan du lägga till
ytterligare information:







Beskriv i tillämpliga fall den marknad där användningen sker mera noggrant genom att
välja en eller flera användningsdeskriptorer i följande fält: Product category used (använd
produktkategori), Sector of end use (sektor för slutanvändning). Lägg märke till följande:
Dessa två fält gäller inte för konsumentanvändning. Denna information kan också hämtas
från nedströms användarorganisationer via användningskartor.
Om ämnet har en särskild teknisk funktion under användningen väljer du en eller flera
poster i listrutan Technical function of the substance during use (ämnets tekniska funktion
under användning). Om ämnet saknar specifik teknisk funktion under just den här
användningen väljer du No technical function (ingen teknisk funktion), som är den sista
posten i listrutan.
Välj Substance supplied to this use in form of (ämne tillhandahållet för denna användning i
form av): as such (som sådant) eller in a mixture (i en blandning).
Välj yes (ja) eller no (nej) i listrutan Subsequent service life relevant for this use
(efterföljande livslängd för denna användning) för att visa om ämnet ingår i en vara under
användningen. Om du väljer ja ska du skapa en länk till relevanta efterföljande
användningar som beskrivs i avsnitt 3.5.6 Service life (livslängd) när de väl har skapats.

Lägg till information om användningens omfattning
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Lämna uppgift om den mängd av ämnet som man förmodar/vet kommer att användas per år.
Detta visar omfattningen av användningen och kan visa att inge vitt spridd användning
förekommer8, tillsammans med andra kriterier. Sådana uppgifter kan vara viktiga för
myndigheter när de ska prioritera vilka ämnen som ska granskas ytterligare eller avgöra om
tillsynsåtgärder behövs. Information om mängderna används även vid
miljöexponeringsbedömningen. Ange mängd av ämnet med denna användning (ton/år) och ge
en förklaring i de två tillhörande fälten Details on tonnage reported (information om
rapporterad mängd) och Total EU tonnage (total mängd inom EU) som gör att man kan tolka
mängduppgiften.
Information om användningsförhållanden
Enligt artikel 38.2 e ska den information som en nedströmsanvändare uppger även omfatta
användningsförhållandena. Ladda hem mallen som finns på Echas webbplats när du ska
beskriva användningsförhållandena för den eller de användningar du rapporterar:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-userreport
Fyll i relevanta delar av formuläret och spara det på din hårddisk. En mall ska fyllas i för varje
rapporterad användning, med beskrivning av användningsförhållandena.
Bifoga den ifyllda mallen med användningsförhållanden för varje rapporterad användning, i
avsnittet för bilagor på informationspanelen, se nedan.

Figur 13

7.4.

Bifoga mallen med användningsförhållandena

(Valfritt) Testningsförslag

Du kanske anser att försök på ryggradsdjur är nödvändigt för att kunna genomföra din
kemikaliesäkerhetsbedömning. I så fall måste du lämna in ett testningsförslag till Echa i
enlighet med artikel 38.2 f i Reach och invänta svar på detta innan du börjar testa.
För att lägga till ett testningsförslag måste du skapa en ny uppgift om en endpointstudie i
relevant avsnitt i IUCLID (avsnitt 5–7).
1. I Type of information (typ av information) väljer du experimental study planned
(experimentell studie planeras).
2. Fyll sedan i så mycket som möjligt om studien, särskilt Study period (studieperiod).

8

I Vägledning om användningsbeskrivning R.12 finns en noggrannare förklaring till begreppet vitt spridd användning:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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3. Du måste lämna uppgift om testriktlinjer under Test guideline (testriktlinje) eller Principles
of method other than guideline (metodprinciper om andra än i vägledning), eller som bilaga
i fältet Attached background material (bifogat bakgrundsmaterial).

7.5.

Avsnitt 14 Nedströmsanvändarrapport

Här lämnar du uppgift om typen av rapport på följande sätt:
1. Skapa en ny post genom att högerklicka på avsnitt 14 Downstream user report
(nedströmsanvändarrapport) och välja New fixed record (ny fast post).
2. Under General information (allmän information) uppger du om du skickar in rapporten på
grund av klassificeringsskillnader (artikel 38.4) eller på grund av att användningen inte
tidigare registrerats (artikel 38.1). Om anledningen är klassificeringsskillnader behöver du
inte fylla i fler fält i detta avsnitt.
3. Markera rutan om du inte utarbetar en kemikaliesäkerhetsrapport (CSR) eftersom du kan
tillämpa undantagen enligt artikel 37.4 c eller f i Reachförordningen.
4. Om rapporten avser en användning som inte tidigare registrerats beskriver du skälen till
att du lämnar in nedströmsanvändarrapporten under Further information on the reported
use(s) (mer information om rapporterad användning) genom att markera lämplig
kryssruta, t.ex. Our conditions of use are outside the conditions described in the exposure
scenario(s) (våra användningsförhållanden skiljer sig från dem som beskrivs i
exponeringsscenarier).
5. Förklara varför problemet med just denna användning inte kunde lösas genom samtal med
leverantören, t.ex. Confidential Business Information (CBI) reasons (konfidentiell
affärsinformation).
6. Spara informationen genom att klicka på

-ikonen i huvudmenyn.

8. Hur du skapar ett underlag
När du har angett all relevant information i ditt ämnesdataset är nästa steg att skapa ett
underlag.
Innan du skapar ett underlag bör du kontrollera att ditt ämnesdataset är fullständigt genom
att köra Validation assistant (valideringsassistenten). Mer information om hur du kör
valideringsassistenten finns i hjälpsystemet till IUCLID.
Det här kan också vara ett lämpligt tillfälle att kontrollera om kvaliteten hos ditt
ämnesdataset kan förbättras innan du skapar ett underlag. För att göra det går du till Hur du
kan förbättra ditt underlag på Echas webbplats: http://echa.europa.eu/support/how-toimprove-your-dossier
1. För att skapa ett underlag öppnar du listan över tillgängliga ämnesdataset genom att klicka
på Substance

(ämne) på IUCLID:s startsida.

2. Alla tillgängliga ämnen (inom gränsen för det sökresultat som blir följden av användarens
inställningar) visas i navigeringspanelen till vänster på skärmen. Om ett ämne inte visas i
listan kan du söka efter det via sökpanelen. Om listan är mycket lång kan du filtrera
resultatet genom att skriva in (delar av) ämnets namn i filtreringsfältet.
3. Välj det ämne för vilket du vill skapa ett underlag.
4. Högerklicka på ämnet i listan med sökresultat. Välj Create dossier (skapa underlag) i
popup-menyn.
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5. När du valt Create dossier (skapa underlag) öppnas guiden för att skapa ett underlag. Följ
stegen i guiden för att skapa underlaget.
I guiden för att skapa underlag visas endast två steg som standard: Select submission type
(välj inlämningstyp) (1) och Complete the dossier header (5) (fyll i underlagshuvudet). Om
du vill ändra standardinställningen så att fler alternativ visas kan du markera kryssrutan Use
advanced settings (använd avancerade inställningar).
1. Välj inlämningstyp
För att inlämningen ska ske på korrekt sätt är det mycket viktigt att välja rätt mall för
underlaget genom valet av inlämningstyp. Innan du exporterar ditt underlag måste du
kontrollera att den mall du valt stämmer överens med den typ av inlämning du vill göra.
Om du markerat kryssrutan Use advanced settings (använd avancerade inställningar) ska du
följa steg 2–4 nedan. Om du behåller standardinställningarna (rekommenderas) går du direkt
till steg 5:
2. Ange sekretessnivå genom att välja flagga för dataskydd. Om du har använt någon flagga
för sekretess eller tillsynsprogram i ditt ämnesdataset, se till att relevant information finns
med i ditt underlag genom att välja relevanta flaggor i detta steg. Om du är osäker
rekommenderas att du markerar standardalternativet ”all fields - including confidential test
material” (alla fält - inklusive konfidentiellt testmaterial). Echa bedömer sekretessbehovet
för informationen och de motiveringar som lämnats in. Du hittar mer information om
offentliggörande av delar av underlaget på Echas webbplats:
http://echa.europa.eu/manuals.
3. Bestäm nu om du vill lägga till några kommentarer till underlaget.
4. Kontrollera och markera vilka dokument och enheter som ska ingå i ditt underlag. Välj i
Entities list (lista över enheter) den ämnesenhet som kommer att föregås av
.
Dokument och enheter kopplade till ämnet kommer att anges i fönstret References to
(hänvisningar till). De dokument som ska ingå är redan markerade. Vissa dokument,
såsom avsnitt 1.1, ingår alltid i ett underlag och kan inte tas bort i detta steg. Beroende på
inlämningstyp kan också vissa dokument saknas i listan och kan inte läggas till eftersom de
inte är relevanta för inlämningstypen i fråga. Om du är osäker på vilken information som
ska ingå kan du välja Next (nästa) och förlita dig på standardinställningen för
inlämningstypen.
5. Fyll i underlagshuvudet med ytterligare administrativa uppgifter
Den information som finns i underlagshuvudet är avgörande för kontrollen av
verksamhetsregler när du lämnar in ditt underlag. Om uppgifter saknas eller är felaktiga kan
ditt inlämnade underlag underkännas. Du måste då skapa ett nytt underlag med korrekta
uppgifter och skicka in detta. Mer information finns i tillägget: Overview of the business
rules checks performed by ECHA on the submitted dossiers (översikt över Echas kontroller
av verksamhetsregler för inlämnade underlag).
I följande kapitel beskrivs hur du fyller i de administrativa uppgifterna i underlagshuvudet.
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Administrativ information

Ange ett Dossier name (namn på underlaget) så att du lätt kan hitta det i din databas. Du bör
inte använda konfidentiell information i underlagets namn eftersom det kan läsas av alla som
du delar underlaget med.
Om det är relevant skriver du in en Dossier submission remark (anmärkning vid inlämning av
underlag). Det kan t.ex. vara mer information om varför du lämnar in det (t.ex. vilken
information som har uppdaterats).

8.1.1.

Särskilda inlämningar

Kontrollera om underlaget ska lämnas in som en första inlämning eller som en uppdatering av
en tidigare inlämning.
Om du gör en spontan uppdatering måste du kryssa i rutorna The submission is an update
(inlämningen är en uppdatering) och Spontaneous update (spontan uppdatering). Dessutom
ska du välja lämplig Justification (motivering) i listrutan, som anger skälen till att du
uppdaterar nedströmsanvändarrapporten.
Om du skapar ett underlag för uppdatering ska du ange Last submission number (senaste
inlämningsnummer) (se kapitlet Identifiers) (identitetsbeteckningar) och varför du gör
uppdateringen.
Om skälet till den spontana uppdateringen inte finns med i listan Justification måste du välja
other (övrigt) och skriva in skälet i tillhörande fält.
Om du ska uppge mer än ett skäl till att du uppdaterar underlaget ska du skapa ett nytt
repeterbart block för varje skäl. Det gör du genom att klicka på
-knappen. Observera att en
Justification (motivering) ska anges i varje block.
Om den rapporterade användningen upphör behöver du inte lämna in en uppdatering av ditt
IUCLID-underlag. Du kan informera Echa om detta direkt i Reach-IT genom funktionen
”Cease manufacture” (tillverkning upphör). Om användningen återupptas kan du meddela
Echa genom funktionen ”Restart” (förnyad start).

8.1.2.

Underlagsspecifik information

I denna del av underlagshuvudet kan du lämna mer allmän information om
nedströmsanvändarrapporten. Kryssrutan Reviewed by an assessor (granskad av bedömare)
är inte obligatorisk, men om en bedömare har granskat rapporten kan det anges här.

9. Hur du exporterar ett underlag
När du ska exportera ett underlag söker du först upp detta i navigeringspanelen i IUCLIDapplikationen. När underlaget visas i sökresultatlistan högerklickar du på det och väljer sedan
Export i menyn.
Information om exportguiden finns i hjälpsystemet i IUCLID-applikationen.

10. Lämna in ett underlag
För att lämna in ditt underlag till Echa måste du logga in till Reach-IT med uppgifter om vilken
juridisk enhet som lämnar in anmälan, och följa de anvisningar som ges där för din typ av
anmälan.
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Du kan nå Reach-IT från Echas webbplats: http://www.echa.europa.eu/, eller gå direkt till
Reach-IT:s webbplats: https://reach-it.echa.europa.eu/.

11. Uppdatera ett underlag
Om du måste uppdatera ditt underlag behöver du inte skriva in alla uppgifter om ämnet igen.
Istället kan du uppdatera informationen i ditt ämnesdataset. Gå till navigeringspanelen, välj
datasetet i panelen och fyll i eller ändra de uppgifter du önskar. När datasetet är klart kan du
skapa ett underlag (se avsnittet Skapa ett underlag).
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Översikt över Echas kontroller av om inlämnade
underlag följer verksamhetsreglerna

Verksamhetsreglerna är en uppsättning förutsättningar som gäller underlagets format och
vissa administrativa krav som måste vara uppfyllda innan Echa kan fastställa att underlaget
kan hanteras korrekt och att det är möjligt att genomföra de tillsynsförfaranden som krävs.
Ingen bedömning sker av om uppgifterna är fullständiga eller följer regelverket. Om
inlämningen av underlaget inte klarar verksamhetsreglerna accepteras inte underlaget för
vidare hantering. Ett nytt underlag måste lämnas in innan tillsynsförfaranden kan inledas. Du
ser resultatet av kontrollen av verksamhetsreglerna i inlämningsrapporten i Reach-IT.
I det här dokumentet vägleds du genom de grundläggande kraven för att skapa ett
ämnesdataset och ett underlagshuvud i IUCLID. Vi rekommenderar dessutom att du använder
valideringsassistenten i IUCLID (ett insticksprogram) på ditt ämnesdataset och även på det
slutliga underlaget innan du exporterar det från IUCLID och skickar det till Reach-IT.
Högerklicka på ditt ämnesdataset eller på underlaget i navigeringspanelen i IUCLID och välj
Validate (validera). Insticksprogrammet kontrollerar de flesta av verksamhetsreglerna.
Observera dock att vissa av verksamhetsreglerna är beroende av vilken information som är
lagrad i Reach-IT-databasen och att programmet därför inte kan simulera alla
verksamhetsregler som kontrolleras av Echa.

Verksamhetsregler som gäller för nedströmsanvändarrapporter
Plats
(IUCLID/Reach-IT)

Beskrivning av regeln

Relevans

IUCLID
Ämnesdataset

Ett Reach-underlag måste skapas utifrån ett dataset för
ett ämne. Det kan inte skapas utifrån ett dataset för en
blandning eller en produkt.

Alla typer av underlag

IUCLID
Ämnesdataset

När du skapar ett underlag där du ska ange kategori
måste underlagat skapas utifrån ett ämnesdataset som
är kopplat till en kategori.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering

Det måste finnas ett referensämne i avsnitt 1.1.

Alla typer av underlag

IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering
Avsnitt 1.2 – Sammansättning

Varje referensämne i avsnitt 1.1 och 1.2 måste innehålla
en identitetsbeteckning för ämnet. Godtagbara
identitetsbeteckningar är:
EG-/listnummer
CAS-nummer
IUPAC-namn

Alla typer av underlag

Alla EG-/listnummer som finns i avsnitt 1.1 och 1.2 i
IUCLID måste finnas i Reach-IT:s EG-register.
Om du använder ett referensämne för att rapportera
okända beståndsdelar/föroreningar måste du
”identifiera” dessa genom att ange ”Unknown
constituent/impurity” (okänd beståndsdel/förorening) i
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fältet för IUPAC-namn.
Om du använder kategorier ska denna regel tillämpas för
samtliga ämnen som ingår i kategorin.
IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering

Om du lämnar in en uppdatering måste ämnet
identifieras med hjälp av ett EG-/listnummer.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering

Rollen ”Enda representant” i distributionskedjan kan inte
markeras samtidigt som ”Tillverkare” eller ”Importör”.
Det krävs separata juridiska enheter och
registreringar/anmälningar för varje tillverkare utanför
EU.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering,
avsnitt 3.3 – Anläggningar

Om du markerar ”Manufacturer” (tillverkare) som roll i
distributionskedjan i avsnitt 1.1 (enbart eller tillsammans
med ”importer” (importör)) måste du uppge en
tillverkningsanläggning i avsnitt 3.3.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering

Referensämnet måste markeras som endera av följande:
Ämne med en beståndsdel
Ämne med flera beståndsdelar
UVCB

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 1.2 – Sammansättning

Du måste definiera minst en sammansättning i
avsnitt 1.2. Dessutom måste följande krav uppfyllas:
Alla sammansättningar du skapat måste innehålla minst
en beståndsdel.
Alla beståndsdelar måste vara kopplade till ett
referensämne.

Alla typer av underlag

IUCLID
Avsnitt 1.2 – Sammansättning

För alla sammansättningar som skapats i avsnitt 1.2
måste du ange typen av sammansättning. Minst en av
sammansättningarna i avsnitt 1.2 måste visa
sammansättningen hos det ämne som registranten
tillverkar eller importerar. Denna sammansättning måste
markeras som “Legal entity composition of the
substance” (den juridiska enhetens sammansättning av
ämnet).

Alla typer av underlag

Om du väljer sammansättningstypen ”other” (övrig) i
listan måste du lämna relevanta uppgifter i det fria
textfältet bredvid.
IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering
Avsnitt 1.2 – Sammansättning

Om ämnet definieras som ett ämne med en beståndsdel
måste den första ”legal entity composition of the
substance” (den juridiska enhetens sammansättning av
ämnet) i avsnitt 1.2 ha en ämnesidentitet som matchar
referensämnet i avsnitt 1.1.

Alla typer av underlag

IUCLID
Avsnitt 1.1 – Identifiering
Avsnitt 1.2 – Sammansättning

Om ämnet definieras som ett ämne med flera
beståndsdelar får referensämnet i avsnitt 1.1 inte vara
identiskt med någon av de beståndsdelar som anges i
den första sammansättningen av typen ”legal entity
composition of the substance” (den juridiska enhetens

Alla typer av underlag
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sammansättning av ämnet) i avsnitt 1.2.
IUCLID -ämnesdataset avsnitt 1.2

Alla beståndsdelar i ett ämne med flera beståndsdelar
eller i ett UVCB-ämne måste ha skilda referensämnen,
dvs. beståndsdel 1 får inte identifieras med IUPACnamnet ”formaldehyd” och beståndsdel 2 med EGnumret 200-002-08 (EG-numret för formaldehyd).

Alla typer av underlag

IUCLID
Avsnitt 1.3 –
Identitetsbeteckningar

I avsnitt 1.3 måste du ange ett Reachregistreringsnummer. Om du inte kan uppge ett
registreringsnummer ska du skapa en post i avsnitt 1.3
där du använder ”REACH Registration number” som
tillsynsprogram och lämnar en motivering i fältet
”Remarks” (anmärkningar).

Nedströmsanvändarrapporter

Om du uppger Reach-registreringsnummer i avsnitt 1.3
måste det vara ett giltigt nummer (dvs. det måste finnas
i Reach-IT) och det måste avse det ämne som anges i
avsnitt 1.1. Numret måste inte tillhöra den inlämnande
juridiska enheten eftersom det i allmänhet ska höra till
leverantören av ämnet.
IUCLID
Avsnitt 1.7 – Leverantörer

Du måste skapa minst en post för ”Supplier” (leverantör)
i IUCLID-avsnitt 1.7. För varje leverantör måste du ange
en juridisk enhet i fältet ”Name” (namn). Under juridisk
enhet på fliken för kontaktuppgifter måste du ange en
”Contact address” (kontaktadress) och minst ett block
för ”Contact persons” (kontaktpersoner). Följande fält
för kontaktadress och varje block för kontaktpersoner
(genom att utse en person) måste fyllas i:
Namn (förnamn och efternamn till en kontaktperson)
Telefon
E-post
Adress
Postnummer
Land

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 3.3 – Anläggningar

Länka en anläggning till alla poster du skapat i
avsnitt 3.3.

Nedströmsanvändarrapporter

Kontaktuppgifter till anläggningen måste minst innehålla
land, som väljs i listrutan. Du kan inte välja ”Other”
(övrigt).
IUCLID
Avsnitt 3.5 –
Livscykelbeskrivning

Minst en användning måste uppges i ett av följande fält:
Formulering eller ompaketering (avsnitt 3.5.2).
Användning vid industrianläggning (avsnitt 3.5.3).
Vitt spridd användning av arbetstagare (avsnitt 3.5.4).
Konsumentanvändning (avsnitt 3.5.5).
Användningstid (avsnitt 3.5.6).

Nedströmsanvändarrapporter

Alla användningar måste identifieras med ”Use name”
(användningsbeteckning) eller ”Service life name”
(beteckning på användningstid).
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IUCLID
Avsnitt 2.1 – GHS

Minst en klassificerings- och märknings post måste
uppges i CLP/GHS-format i avsnitt 2.1.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 2.1 – GHS

Om minst en klassificering anges i en klassificerings- och
märkningspost i avsnitt 2.1 måste:
ett ”Signal word” (signalord) uppges i blocket ”Labelling”
(märkning) i samma post
en ”Hazard statement” (faroangivelse) eller en ”CLP
supplemental hazard statement” (kompletterande
faroangivelse enligt CLP) uppges i blocket ”Additional
labelling requirements” (ytterligare märkningskrav) i
samma post.

Nedströmsanvändarrapporter

Om ingen klassificering uppges ska kryssrutan ”Not
classified” (ej klassificerad) markeras och inga
faroangivelser eller signalord ska anges.
IUCLID
Avsnitt 2.1 – GHS

Om ämnet är klassificerat måste du uppge ”Hazard
category” och ”Hazard statement” (farokategori
respektive faroangivelse), om ej ska ”Reason for no
classification” (skäl till avsaknad av klassificering) anges
för varje faroklass i IUCLID-avsnitt 2.1.

Nedströmsanvändarrapporter

Om ämnet inte är klassificerat ska du markera kryssrutan
”Not classified” (ej klassificerad) och ingen klassificering
ska anges i den posten.
IUCLID
Avsnitt 2.1 – GHS

För varje block för ”Specific concentration limit” (särskild
koncentrationsgräns) som skapas i en klassificerings- och
märkningspost i avsnitt 2.1 i IUCLID måste minst ett av
de två fälten under ”Concentration range (%)”
(koncentrationsintervall [%]) fyllas i. Dessutom måste
minst ett val göras under ”Hazard categories”
(farokategorier).

Nedströmsanvändarrapporter

Om du inte uppger klassificering i klassificerings- och
märkningsposten ska kryssrutan ”Not classified” (ej
klassificerad) markeras och inga särskilda
koncentrationsgränser ska anges i den posten.
IUCLID
Avsnitt 2.1 – GHS

Om ämnet är klassificerat måste du fylla i minst ett block
för ”Specific target organ toxicity - single” (specifik
organtoxicitet, enstaka) och ”Specific target organ
toxicity - repeated” (specifik organtoxicitet, upprepad) i
IUCLID-avsnitt 2.1. För varje block måste en ”Hazard
category” (farokategori), en ”Hazard statement”
(faroangivelse) och ”Affected organs” (organ som
påverkas) anges, alternativt ”Reason for no
classification” (skäl till avsaknad av klassificering).

Nedströmsanvändarrapporter

Om ämnet inte är klassificerat ska du markera kryssrutan
”Not classified” (ej klassificerad) och ingen klassificering
ska anges i den posten.
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IUCLID
Avsnitt 14 –
Nedströmsanvändarrapport

Ange orsaken till att du lämnar in en
nedströmsanvändarrapport i en post i avsnitt 14 och
uppge under ”General information” (allmän information)
om rapporten lämnas in på grund av ändrad
klassificering och/eller på grund av att användningen
inte omfattas av de exponeringsscenarier du fått från
tillverkaren.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 14 –
Nedströmsanvändarrapport

Om du i avsnitt 14 uppgav att de rapporterade
användningarna inte omfattas av de
exponeringsscenarier du fått från tillverkaren måste du
under ”Further information on the reported use(s)”
(ytterligare information om rapporterade
användning(ar)) uppge om detta beror på att
användningarna eller användningsförhållandena avviker
från dem som tillverkaren uppger och/eller om orsaken
är olösta frågor mellan dig och leverantören vad gäller
konfidentiell affärsinformation eller kommunikation i
distributionskedjan.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLIDAvsnitt 14 –
Nedströmsanvändarrapport

Om du i avsnitt 14 uppgav att du inte behöver
sammanställa en kemikaliesäkerhetsrapport måste du
med hjälp av kryssrutorna uppge om undantaget är
baserat på artikel 37.4 c och/eller 37.4 f i
Reachförordningen.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 14 –
Nedströmsanvändarrapport

Om du i avsnitt 14 uppgav att exponeringsscenarierna du
fått från leverantören inte omfattar de särskilda
användningar som rapporteras, ska skälen anges med
hjälp av kryssrutorna. Om du även kryssar i alternativet
”Other reason(s)” (andra skäl) ska dessa beskrivas i det
bredvidliggande fältet ”Specify” (specificera).

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Avsnitt 14 –
Nedströmsanvändarrapport

Om du i avsnitt 14 uppgav att det finns problem med
den särskilda användningen i förhållande till
leverantören som inte har lösts ska skälen anges med
hjälp av kryssrutorna. Om du även kryssar i alternativet
”Other reason(s)” (andra skäl) ska dessa beskrivas i det
bredvidliggande fältet ”Specify” (specificera).

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Underlagshuvud

När ett referensnummer erhållits för en registrering eller
anmälan får du inte lämna in ytterligare en första
anmälan för samma ämne från samma juridiska enhet.
Om du måste ändra eller lägga till några uppgifter ska du
lämna in en uppdatering.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Underlagshuvud

Uppdateringar kan lämnas in i följande fall:
Efter godkänd registrering/anmälan av ämnet i fråga, när
du har fått ett referensnummer (spontan uppdatering).
Efter en icke godkänd kontroll av teknisk fullständighet
(begärd uppdatering).
Efter begäran från Echa om ytterligare information
(spontan eller begärd uppdatering, vilket specificeras i
begäran).

Alla typer av underlag –
Uppdateringar

I alla övriga fall måste du göra en första, dvs. initial,
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inlämning.
IUCLID
Underlagshuvud

Om du lämnar in en spontan uppdatering måste följande
villkor vara uppfyllda:
I underlagshuvudet kryssar du i rutorna ”The submission
is an update” (inlämningen är en uppdatering) och
”Spontaneous update” (spontan uppdatering).
Skriv in inlämningsnumret för den senast godkända
inlämningen i ”Last submission number” (senaste
inlämningsnummer).
Välj lämplig motivering till din uppdatering genom att
först skapa ett block under ”Spontaneous update”
(spontan uppdatering) och sedan välja lämpligt
alternativ i listrutan. Om du väljer ”other” (övrigt) måste
du skriva in din motivering i det fria textfältet bredvid.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Underlagshuvud

Om du vill uppdatera ditt underlag på begäran av Echa
måste följande villkor vara uppfyllda:
I underlagshuvudet kryssar du i rutorna ”The submission
is an update” (inlämningen är en uppdatering) och
”Further to a request from a regulatory body” (efter
begäran från ett tillsynsorgan).
Skriv in inlämningsnumret för den senaste inlämning
som godkänts i ”Last submission number” (senaste
inlämningsnummer).
Skriv in kommentarsnumret i fältet ”Number” (nummer).
Kommentarsnumret hittar du i Reach-IT under ”Key
documents” (huvuddokument) i det meddelande som
motiverade uppdateringen.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Underlagshuvud

Du kan inte byta juridisk enhet genom att lämna in och
uppdatera underlaget. Modulen ”Ändring av juridisk
enhet” i Reach-IT ska användas om du vill göra några
administrativa ändringar som rör ägaren av
registreringen/anmälan.

Nedströmsanvändarrapporter

IUCLID
Underlagsmall

Underlagsmallen som används i IUCLID måste motsvara
den typ av inlämning som anges i Reach-IT.

Alla typer av underlag

Reach-IT

Du kan inte lämna in ett nytt underlag om föregående
inlämning för samma ämne fortfarande är under
behandling.

Alla typer av underlag –
Uppdateringar

Reach-IT

Om den juridiska enheten vid tidpunkten för
inlämningen genomgår en process med ändring av
juridisk enhet kan inga inlämningar ske från denna
juridiska enhets konto.

Alla typer av underlag

Funktionen ”Ändring av juridisk enhet” finns i Reach-IT.
Reach-IT

Det är inte tillåtet att lämna in en uppdatering av
nedströmsanvändarrapporten om ett
registreringsunderlag för samma ämne och från samma
juridiska enhet är under behandling i systemet.

Nedströmsanvändarrapporter
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Reach-IT:

Det är inte tillåtet att ladda upp ett nytt underlag för
samma ämne om den tidigare inlämningen fortfarande
är under behandling.

Nedströmsanvändarrapporter

Reach-IT:

Parallella inlämningar för samma kommentarsnummer
är inte tillåtna. Du kan inte skicka in ett underlag och
hänvisa till samma kommentarsnummer medan ett
annat underlag fortfarande är under behandling.

Nedströmsanvändarrapporter

Reach-IT:

Du kan inte lämna in samma IUCLID-underlag flera
gånger.

Nedströmsanvändarrapporter

Reach-IT:

Om det redan finns en pågående registrering av samma
ämne, inlämnad av samma juridiska enhet, är det inte
tillåtet att lämna in en initial anmälan eller en
uppdatering.

Nedströmsanvändarrapporter

Reach-IT:

Du kan inte uppdatera ett underlag som för närvarande
är inaktivt eller har återkallats.

Nedströmsanvändarrapporter
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