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IUCLID 5.4 -versio on nyt saatavilla
IUCLID 5 -sovelluksen uusi laaja päivitys on nyt saatavilla ladattavaksi
IUCLIDin verkkosivustolla. Uudessa versiossa on uusia osia altistumisen,
pysyvien, biokertyvien ja myrkyllisten PBT-aineiden ja ihmisille aiheutuvien
vaarojen arviointia koskevien tietojen ilmoittamista varten sekä muita uusia
toimintoja.
Helsinki, 5. kesäkuuta 2012 – Yrityksiä ja viranomaisia kehotetaan asentamaan IUCLID 5.4
-versio, jotta ne ovat valmiita toimittamaan asiakirjoja kemikaalivirastolle heinäkuusta 2012
alkaen, kun REACH-IT-sovelluksesta julkaistaan päivitetty versio. Jos rekisteröijät haluavat
toimittaa uusia asiakirjoja tai päivityksiä ennen uuden REACH-IT-sovelluksen julkaisemista, on
käytettävä kuitenkin edelleen IUCLID 5.3 -versiota.

IUCLID 5.4 -version ominaisuudet

IUCLID 5:ssä on malleja kemikaalien sisäisten ja vaarallisten ominaisuuksien ilmoittamista
varten. Tähän asti ei ole kuitenkaan ollut mahdollista esittää valmistus- ja käyttöolosuhteita ja
niihin liittyvää altistumista kovinkaan jäsennellysti. IUCLID 5.4 -versiossa osio 3 on suunniteltu
uudelleen, jotta käyttötarkoituksista voidaan antaa enemmän tietoa. Tietokannan rakennetta
on lisäksi laajennettu, jotta siihen voidaan syöttää tietoa altistumisesta, esimerkiksi ihmisiä ja
ympäristöä koskevia altistumisarvioita ja altistumisen arviointimenetelmiä ja -työkaluja.
IUCLID 5.4 -versio sisältää myös pysyvien, biokertyvien ja myrkyllisten PBT-aineiden
arvioinnin tulokset laajennetussa kemikaalien luokitusta ja merkintää koskevassa IUCLIDosiossa (osio 2.3). Ihmisille aiheutuvien vaarojen arvioinnista voidaan myös antaa lisätietoja
(katso osion 7 ominaisuustiivistelmät).
Käyttäjien saatavilla on lisäksi muita uusia toimintoja, esimerkiksi seuraavat:
 IUCLID-asiakirjojen järjestäminen kansioihin: IUCLID 5.4 -versiossa aineet ja asiakirjat
voidaan ryhmitellä ennalta määritettyihin tai aihekohtaisiin kansioihin.
 Usean käyttäjätilin samanaikainen luominen ja päivittäminen: IUCLID 5.4 -versiossa
tietokannan ylläpitäjä voi hallita IUCLID-käyttäjiä käyttämällä Excel-mallia, jonka avulla
voidaan luoda/päivittää/poistaa yhtä aikaa useita käyttäjätilejä.

Yhteensopivuus ja käyttöönotto

Edellisten julkaisujen tapaan yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa on varmistettu, mikä
tarkoittaa, että kaikki edellisissä IUCLID 5 -versioissa luodut asiakirjat voidaan ladata
uusimpaan versioon.
IUCLID 5.4 -version päivityksessä on käyttöönottovaihe, joka alkaa, kun uusi IUCLID 5.4
-sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran. Käyttöönottomenettely kuvataan

asennusohjeissa. ECHA suosittelee painokkaasti, että yritykset tekevät tiedoistaan
varmuuskopiot ennen uuteen versioon päivittämistä.

IUCLID 5.4 -version kanssa yhteensopivat IUCLID-laajennusosat julkaistaan
heinäkuussa
IUCLID 5.4 -version kanssa yhteensopivat uudet versiot kaikista IUCLID-lisäosista annetaan
saataville IUCLIDin verkkosivustolla heinäkuussa, kun REACH-IT-sovelluksen uusi versio
julkaistaan. Lisäosia ovat muun muassa täydellisyystarkastukseen, tietojen jakamiseen,
maksujen laskemiseen ja kemikaaliturvallisuustiedotteen laatimiseen tarkoitetut lisäosat.

Mikä on IUCLID 5?

IUCLID 5 on keskeinen ohjelmistosovellus, jota kemianteollisuus tarvitsee kerätäkseen ja
vaihtaakseen tietoa kemikaaleista OECD:n yhdenmukaistettujen mallien perusteella ja
varmistaakseen eri kansainvälisten säädösten noudattamisen. Myös sääntelyviranomaiset
käyttävät sitä kemikaaleja koskevien tietokantojen tallentamiseen ja ylläpitämiseen.

Lisätietoja
IUCLID 5.4 -version ominaisuuksista saa yksityiskohtaisempaa tietoa julkaisutiedotteista.
Asennusohjeet ja julkaisutiedotteet sisältyvät jaettujen ja itsenäisten versioiden
asennuspaketteihin, jotka ovat saatavilla IUCLIDin verkkosivustolla.
IUCLID 5 -verkkosivusto
http://iuclid.eu/
Kysymyksiä ja vastauksia IUCLID 5.4 -version muutoksista ja niiden vaikutuksista
tietojen toimittamiseen ja levittämiseen
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
Kemikaalivirasto päivittää REACH-IT- ja IUCLID 5 -työkalut, uutisilmoitus 11.
huhtikuuta 2012
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
ECHAn neuvontapalvelu
http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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