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Már elérhető az IUCLID 5.4 verziója
Az IUCLID 5 átfogó új frissítése már letölthető az IUCLID weboldaláról. Ez az
új verzió az expozíció, a PBT (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) és az
emberi egészség tekintetében fennálló veszély értékelésével kapcsolatos
adatok bejelentésére szolgáló kiegészítő mezőket, valamint egyéb új
funkciókat tartalmaz.
Helsinki, 2012. június 5. – A vállalatokat és a hatóságokat az IUCLID 5.4 telepítésére
ösztönzik annak érdekében, hogy készen álljanak a dokumentációk ECHA-hoz történő
benyújtására 2012. júliustól, amikor megjelenik a REACH-IT aktualizált verziója. Azoknak a
regisztrálóknak, akik az új dokumentációkat vagy frissítéseket az új REACH-IT kiadása előtt
kívánják benyújtani, továbbra is az IUCLID 5.3 verziót kell használniuk.

IUCLID 5.4 funkciók

Az IUCLID 5 sablonokat tartalmaz a vegyi anyagok lényegi és veszélyes tulajdonságaira
vonatkozóan. Korlátozásra került azonban a gyártási és felhasználási körülmények, valamint a
kapcsolódó expozíciók strukturált formában történő bejelentése. Az IUCLID 5.4 verzió 3.
adatmezőcsoportja átalakításra került annak érdekében, hogy javuljon a felhasználásokkal
kapcsolatos információk dokumentálásának lehetősége. Ezen kívül kibővítésre került az
adatbázis-szerkezet annak érdekében, hogy lehetővé váljon az expozícióval kapcsolatos
információk felvitele, pl. humán és környezeti expozíciós becslések, expozíció-értékelési
módszerek és eszközök.
Az IUCLID 5.4 verzió tartamazza a PBT (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) értékelés
eredményét is a kibővített Osztályozás és címkézés IUCLID adatmezőcsoportban (2.3.
adatmezőcsoport). További adatok bejelentésére van lehetőség az emberi egészség
tekintetében fennálló veszély értékelésére vonatkozóan is (vö. a 7. adatmezőcsoport
végpontvizsgálati összefoglalásaival).
Ezen kívül új funkciók állnak a felhasználók rendelkezésére, mint pl.:
 Az IUCLID-dokumentumok mappa-szerkezetbe történő rendezése: az IUCLID 5.4 lehetővé
teszi az anyagok és a dokumentációk előre meghatározott vagy testreszabott mappákba
történő rendezését.
 Tömeges felhasználói létrehozás és aktualizálás: az IUCLID 5.4 lehetővé teszi az adatbázisadminisztrátor számára, hogy egy Excel-sablon segítségével kezelje az IUCLIDfelhasználókat, ezáltal lehetővé téve a felhasználói fiókok tömeges
létrehozását/frissítését/törlését.

Kompatibilitás és migrálás

A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a visszamenőleges kompatibilitás biztosított, ami azt jelenti,
hogy az IUCLID 5 korábbi verzióival létrehozott összes IUCLID dokumentum betölthető a
legújabb verzióba.

Az IUCLID 5.4 verzióra való áttérés egy migrálási lépést foglal magában, amely az IUCLID 5.4
alkalmazás első futtatásakor indul el. A migrálási eljárást a telepítési kézikönyvek írják le. Az
ECHA fokozottan ajánlja a vállalatok számára, hogy készítsenek biztonsági másolatot
adataikról, mielőtt áttérnek az új verzióra.

Az IUCLID 5.4-gyel kompatibilis IUCLID plug-in-ok júliusban jelennek meg

Az összes, az IUCLID 5.4-gyel kompatibilis IUCLID plug-in új verziója júliusban válik
elérhetővé az IUCLID weboldalán, amikor megjelenik az új REACH-IT verzió. Ilyen plug-in-ok
pl. a Technikai hiánytalansági ellenőrzés plug-in, a Közzététel plug-in, a Díjkalkulátor plug-in,
valamint a Kémiai biztonsági jelentés készítő eszköz.

Mi az IUCLID 5?

Az IUCLID 5 egy kulcsfontosságú szoftveralkalmazás, amely alapvető a vegyipar számára a
vegyi anyagokkal kapcsolatos információk OECD harmonizált sablonok szerinti
összegyűjtéséhez és cseréjéhez, valamint a különböző nemzetközi jogszabályoknak való
megfeleléshez. A szoftvert a szabályozó hatóságok is alkalmazzák a vegyianyag-adatbázisok
tárolása és fenntartása céljából.

További információk
Az IUCLID 5.4 funkcióival kapcsolatos további részletek a kiadási jegyzékekben találhatók. A
telepítési kézikönyveket és a kiadási jegyzékeket a megosztott és önálló verziók IUCLID
weboldalon elérhető telepítési csomagjai tartalmazzák.
IUCLID 5 weboldal
http://iuclid.eu/
Kérdések és válaszok - Az IUCLID 5.4 változások és ezek hatása az információk
benyújtására és terjesztésére
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
Az ECHA frissíti a REACH-IT-et és az IUCLID 5-öt
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
ECHA Információs szolgálat
http://echa.europa.eu/hu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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