Aħbarijiet
Ċaħda ta’ reponsabbiltà: Din hija traduzzjoni tax-xogħol ta'
dokument ippubblikat oriġinarjament bl-Ingliż. Id-dokument
oriġinali huwa disponibbli fuq il-websajt tal-ECHA.
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IUCLID 5.4 issa huwa disponibbli
Il-verżjoni ġdida maġġuri ta’ IUCLID 5 issa hija disponibbli biex titniżżel millwebsajt ta’ IUCLID. Din il-verżjoni ġdida tinkludi kampijiet addizzjonali għarrappurtaġġ tal-espożizzjoni, PBT (Sustanzi kimiċi Persistenti,
Bioakkumulattivi u Tossiċi) u dejta dwar il-valutazzjoni tal-periklu għallbniedem kif ukoll funzjonalitajiet ġodda oħrajn.
Ħelsinki, il-5 ta’ Ġunju 2012 – Kumpaniji u Awtoritajiet huma inkoraġġiti jinstallaw IUCLID
5.4 sabiex ikunu ppreparati biex jippreżentaw dossiers lill-ECHA minn Lulju 2012, meta lverżjoni aġġornata ta’ REACH-IT tkun rilaxxata. Madankollu, reġistranti li jixtiequ jippreżentaw
dossiers jew aġġornamenti ġodda qabel ir-rilaxx ta’ REACH-IT ġdid għandhom jibqgħu jużaw
IUCLID 5.3.

Karatteristiċi ta’ IUCLID 5.4

IUCLID 5 kien jinkludi mudelli għall-karatteristiċi intrinsiċi u ta’ perikolu ta’ sustanzi kimiċi.
Madankollu, il-kapaċità ta’ rappurtaġġ f’forma strutturata dwar il-kondizzjonijiet ta’ manifattura
u użu, u dwar l-espożizzjoni relatata, kienet limitata. F’IUCLID 5.4, it-taqsima 3 ġiet iddiżinjata
mill-ġdid biex iżżid il-possibbiltà li tkun iddokumentata informazzjoni dwar użi. Barra minn
hekk, l-istruttura tad-dejtabejż ġiet estiża sabiex tippermetti d-dħul ta’ informazzjoni dwar lespożizzjoni eż. estimi tal-espożizzjoni għall-bnedmin u għall-ambjent, metodi u għodod għallvalutazzjoni tal-espożizzjoni.
IUCLID 5.4 jinkludi wkoll ir-riżultat tal-valutazzjoni PBT (sustanzi kimiċi Persistenti,
Bijoakkumulattivi u Tossiċi) fit-taqsima estiża tal-Klassifikazzjoni u l-Ittikkettar ta’ IUCLID
(taqsima 2.3). Informazzjoni addizzjonali għall-valutazzjoni tal-periklu għall-bniedem tista’ tiġi
rrappurtata wkoll (cf. sommarji tal-endpoint tat-taqsima 7).
Barra minn hekk, huma disponibbli funzjonalitajiet ġodda għall-utenti, bħall-:
 Organizzazzjoni tad-dokumenti IUCLID fi struttura ta’ fowlder: f’IUCLID 5.4, sustanzi u
dossiers jistgħu jinġabru f’fowlders adattati jew definiti minn qabel.
 Ħolqien u aġġornament tal-utenti: IUCLID 5.4 jippermetti lill-amministratur tad-dejtabejż
jimmaniġġa l-utenti IUCLID billi jużaw mudelli tal-Excel, li jippermettu l-ħolqien/laġġornament/it-tħassir ta’ kontijiet tal-utenti.

Kompatibbiltà u migrazzjoni

Bħal b’rilaxxi preċedenti, il-kompatibbiltà b’lura hija żgurata, li jfisser li d-dokumenti IUCLID
kollha maħluqa b’verżjonijiet preċedenti ta’ IUCLID 5 jistgħu jittellgħu għall-verżjoni l-aktar
riċenti.

L-aġġornament għal IUCLID 5.4 jinkludi stadju ta’ migrazzjoni li jibda bl-introduzzjoni talapplikazzjoni ġdida IUCLID 5.4 għall-ewwel darba. Il-proċedura ta’ migrazzjoni hija deskritta
fil-manwali tal-installazzjoni. L-ECHA tirrakkomanda ħafna lil kumpaniji li jagħmlu back-up taddejta tagħhom qabel ma jaġġornawha għall-verżjoni l-ġdida.

Plug-ins IUCLID kompatibbli ma’ IUCLID 5.4 ser jiġu rilaxxati f’Lulju

Verżonijiet ġodda tal-plug-ins kollha IUCLID, li huma kompatibbli ma’ IUCLID 5.4, ikunu
magħmula disponibbli fuq il-websajt ta’ IUCLID f’Lulju, meta tiġi rilaxxata l-verżjoni ġdida ta’
REACH-IT. Eżempji tal-plug-ins jinkludu dawk għall-Kontroll tal-Kompletezza Teknika, idDisseminazzjoni, il-Kalkolu tal-Ħlas u l-Ġeneratur tar-Rapport dwar is-Sigurtà Kimika.

X’inhi IUCLID 5?

IUCLID 5 hija applikazzjoni prinċipali tas-softwer essenzjali għall-industrija tal-kimika biex
tiġbor u tiskambja informazzjoni dwar sustanzi kimiċi, fuq il-bażi ta’ Mudelli Armonizzati OECD,
u biex tikkonforma ma’ leġiżlazzjonijiet internazzjonali differenti. Tista’ tintuża wkoll minn
awtoritajiet regolatorji biex jaħżnu u jżommu dejtabejżis ta’ sustanzi kimiċi.

Aktar informazzjoni
Aktar dettalji dwar karatteristiċi inklużi f’IUCLID 5.4 jistgħu jinsabu fin-noti ta’ rilaxx. Ilmanwali tal-installazzjoni u n-noti ta’ rilaxx huma inklużi fil-pakketti tal-installazzjoni talverżjonijiet imqassma u indipendenti, disponibbli fuq il-websajt ta’ IUCLID.
Websajt IUCLID 5
http://iuclid.eu/
Mistoqsijiet u tweġibiet dwar bidliet f’IUCLID 5.4 u l-impatt fuq il-preżentazzjoni u ddisseminazzjoni tal-informazzjoni
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
L-ECHA taġġorna lil REACH-IT u lil IUCLID 5, Twissija tal-aħbarijiet tal-11 ta’ April
2012
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Ħelpdesk tal-ECHA
http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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