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Avaldatud on IUCLID 5.4
IUCLIDi veebilehel on allalaadimiseks avaldatud IUCLID 5 uus põhjalik
uuendus. Uus versioon sisaldab kokkupuute, PBT-ainete (püsivad,
bioakumuleeruvad ja toksilised kemikaalid) ja inimestele ohtlikkuse
hindamise tulemustest teatamise lisavälju ning uusi funktsioone.
Helsingi, 5. juuni 2012 – ECHA soovitab ettevõtetel ja asutustel installida IUCLID 5.4, mille
abil saab esitada ECHA-le toimikuid pärast REACH-ITi ajakohastatud versiooni kasutuselevõttu
2012. aasta juulis. Samas registreerijad, kes soovivad esitada uusi toimikuid või ajakohastada
olemasolevaid enne REACH-ITi uue versiooni ilmumist, peavad kasutama IUCLIDi
versiooni 5.3.

IUCLID 5.4

IUCLID 5 sisaldab kemikaalide olemuslike ja ohtlike omaduste malle. Tootmis- ja
kasutamistingimuste andmete ning seonduvate kokkupuuteandmete struktureeritud vormis
esitamise võimalusi on siiski piiratud. IUCLIDi versioonis 5.4 on ümber korraldatud 3. jaotis, et
paremini dokumenteerida kasutusalasid. Samuti on laiendatud andmebaasi struktuuri, et saaks
sisestada kokkupuuteteabe, nt hinnangulise inim- ja keskkonnakokkupuute andmed ning
kokkupuute hindamise meetodid ja vahendid.
IUCLIDi versioonis 5.4 on laiendatud IUCLIDi klassifikatsiooni- ja märgistusjaotist (jaotis 2.3),
mis sisaldab ka PBT-ainete (püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste kemikaalide)
hindamistulemusi. Esitada saab ka inimestele ohtlikkuse hinnangu lisateavet (7. jaotis,
näitajate kokkuvõtted).
Uued funktsioonid on muu hulgas järgmised:
 IUCLID-dokumentide organiseerimine kaustadesse: IUCLID 5.4 võimaldab rühmitada aineid
ja toimikuid vaike- või kohandatud kaustadesse;
 kasutajakontode hulgi loomine ja ajakohastamine: IUCLID 5.4 võimaldab andmebaasi ülem
hallata IUCLID-kasutajaid MS Exceli malli abil, millega saab kasutajakontosid hulgi
luua/ajakohastada/kustutada.

Ühilduvus ja üleminek

Nagu on toimunud ka varem IUCLIDi versiooniuuenduste korral, on tagatud ühilduvus
varasemate versioonidega, st uusimasse versiooni saab laadida kõiki IUCLID 5 eelmiste
versioonidega koostatud dokumente.
IUCLID uuendus versiooniks 5.4 sisaldab üleminekumoodulit, mis avaneb IUCLID 5.4
rakenduse esmakordsel käivitamisel. Üleminekumenetlust on kirjeldatud installimisjuhendites.
ECHA soovitab tungivalt, et ettevõtted varundaksid enne versiooniuuenduse installimist
kindlasti oma andmed.

IUCLIDi versiooniga 5.4 ühilduvad IUCLID-pistikprogrammid avaldatakse
juulis

Kõigi IUCLID-pistikprogrammide IUCLIDi versiooniga 5.4 ühilduvad versioonid avaldatakse
IUCLIDi veebilehel juulis koos REACH-ITi uue versiooniga. Need on näiteks tehnilise
terviklikkuse kontrolli, avaldamise, tasu arvutamise ja kemikaaliohutuse aruande
pistikprogrammid.

Mis on IUCLID 5?

IUCLID 5 on keemiatööstuse jaoks ülioluline tarkvararakendus, mida kasutatakse OECD
ühtlustatud mallide kohase kemikaaliteabe kogumiseks ja vahetamiseks ning mitmesuguste
rahvusvaheliste õigusaktide järgimiseks. Reguleerivad asutused kasutavad seda ka
kemikaaliandmebaaside pidamiseks ja haldamiseks.

Lisateave
IUCLID variandi 5.4 lisateave on versioonikirjelduses. Installimisjuhendid ja versioonikirjeldus
on hajus- ja eraldiseisva versiooni installimispaketes, mille saab alla laadida IUCLIDi
veebilehelt.
IUCLID 5 veebileht
http://iuclid.eu/
IUCLID 5.4 muudatused ning nende mõju teabe esitamisele ja levitamisele
(teabedokument)
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
ECHA uuendab REACH-ITi ja IUCLID 5 (11. aprilli 2012 kiiruudis)
http://echa.europa.eu/et/web/guest/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
ECHA kasutajatugi
http://echa.europa.eu/et/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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