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Išleista IUCLID 5.4 versija
Iš IUCLID tinklalapio jau galima atsisiųsti naują svarbų IUCLID 5 naujinį.
Nauja versija papildyta laukeliais, kuriuose galima pranešti apie poveikį, PBT
(patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas chemines medžiagas) ir pavojaus
žmonėms vertinimo duomenis. Šioje versijoje yra ir kitų naujų funkcinių
galimybių.
Helsinkis, 2012 m. birželio 5 d. Bendrovės ir institucijos raginamos įdiegti IUCLID 5.4, kad
būtų pasirengusios Europos cheminių medžiagų agentūrai teikti dokumentacijas nuo 2012 m.
liepos mėn., kai bus išleista atnaujinta REACH-IT versija. Registruotojai, norintys pateikti
naujas dokumentacijas ar atnaujinti jau pateiktas dokumentacijas iki naujos REACH-IT versijos
išleidimo, kol kas privalo naudotis IUCLID 5.3.

IUCLID 5.4 ypatybės

IUCLID 5 pateikiami cheminėms medžiagoms būdingų savybių ir cheminių medžiagų pavojingų
savybių šablonai. Kita vertus, apribotos galimybės pateikti struktūrinę informaciją apie
gamybos ir naudojimo sąlygas ir susijusį poveikį. IUCLID 5.4 3 skyrius buvo perdarytas, norint
suteikti galimybę lengviau dokumentuoti informaciją apie naudojimo būdus. Be to, išplėsta ir
duomenų bazės struktūra, kad būtų galima įvesti informaciją apie poveikį, pvz., poveikio
žmonėms ir aplinkai įvertinimus, poveikio vertinimo būdus ir priemones.
IUCLID 5.4 taip pat pateikiamas PBT (patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų cheminių
medžiagų) vertinimo rezultatas išplėstiniame IUCLID klasifikavimo ir ženklinimo skyriuje (2.3
skyrius). Taip pat galima pateikti papildomą su pavojaus žmonėms vertinimu susijusią
informaciją (plg. žr. 7 skyriaus įverčių santraukas).
Be to, naudotojams siūloma naujų funkcinių galimybių, pvz.:
 IUCLID dokumentų organizavimas aplankais: IUCLID 5.4 chemines medžiagas ir
dokumentacijas galima grupuoti iš anksto nustatytais arba atskiram naudotojui pritaikytais
aplankais.
 Masinio naudotojo sukūrimas ir atnaujinimas: IUCLID 5.4 leidžia duomenų bazės
administratoriui tvarkyti IUCLID naudotojus Excel šablonu. Tai padeda masiniu būdu kurti,
atnaujinti ar ištrinti naudotojų paskyras.

Suderinamumas ir perkėlimas

Kaip ir ankstesnių versijų atveju, užtikrinamas atgalinis suderinamumas, t. y. visus IUCLID
dokumentus, sukurtus naudojant ankstesnes IUCLID 5 versijas, galima įkelti į naujausią
versiją.
Patobulintoje IUCLID 5.4 yra perkėlimo etapas, prasidedantis pirmą kartą paleidžiant naują
IUCLID 5.4 programą. Perkėlimo procedūra aprašyta diegimo vadovuose. ECHA primygtinai

rekomenduoja bendrovėms padaryti atsarginę savo duomenų kopiją ir tik tada atnaujinti
programos versiją.

IUCLID papildiniai, suderinami su IUCLID 5.4, bus išleisti liepos mėn.

Naujos visų IUCLID papildinių, suderinamų su IUCLID 5.4, versijos bus prieinamos IUCLID
tinklalapyje liepos mėn., išleidus naują REACH-IT versiją. Papildinių pavyzdžiai: techninio
išsamumo patikra, platinimas, mokesčio apskaičiavimas ir cheminės saugos ataskaitos
generatorius.

IUCLID 5 – kas tai?

IUCLID 5 yra pagrindinė taikomoji programinė įranga, būtina chemijos pramonei kaupti ir
keistis informacija apie chemines medžiagas, naudojant EBPO suderintus šablonus, ir laikytis
įvairių tarptautinės teisės aktų reikalavimų. Ja taip pat naudojasi reguliavimo institucijos
cheminių medžiagų duomenų bazėms saugoti ir aptarnauti.

Išsamesnė informacija
Išsamesnė informacija apie IUCLID 5.4 ypatybes pateikiama versijos išleidimo pranešime.
Diegimo vadovai ir versijos išleidimo pranešimas yra įtraukti į platinamos ir atskiros versijos
diegimo paketus, kuriuos galima gauti IUCLID tinklalapyje.
IUCLID 5 tinklalapis
http://iuclid.eu/
Klausimai ir atsakymai apie IUCLID 5.4 pakeitimus ir įtaką informacijos teikimui ir
platinimui
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
ECHA rengiasi atnaujinti REACH-IT ir IUCLID 5, 2012 m. balandžio 11 d. naujienų
pranešimas
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
ECHA pagalbos tarnyba
http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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