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IUCLID 5.4 zdaj na voljo
S spletne strani IUCLID je zdaj mogoče prenesti novo večjo posodobitev
programa IUCLID 5. Nova različica vsebuje dodatna polja za sporočanje
podatkov o oceni izpostavljenosti, oceni PBT (snovi, ki so obstojne, se kopičijo
v organizmih in so strupene) in oceni nevarnosti za ljudi ter druge nove
funkcije.
Helsinki, 5. junija 2012 – Agencija ECHA podjetjem in organom svetuje, naj si namestijo
novo različico programa IUCLID 5.4, s pomočjo katerega ji bodo lahko od julija 2012, ko bo
izdana posodobljena različica orodja REACH-IT, predložili dokumentacijo. Vendar pa morajo
registracijski zavezanci, ki želijo nove dokumentacije ali posodobitve predložiti pred izdajo
novega orodja REACH-IT, za to še vedno uporabiti IUCLID 5.3.

Funkcije različice IUCLID 5.4

IUCLID 5 vključuje predloge za intrinzične in nevarne lastnosti kemičnih snovi. Zmanjšala pa
se je možnost strukturiranega poročanja o pogojih proizvodnje in uporabe ter povezani
izpostavljenosti. V IUCLID 5.4 je bil razdelek 3 preoblikovan tako, da se je povečala možnost
dokumentiranja podatkov o uporabah. Poleg tega je bila zgradba podatkovne zbirke razširjena
tako, da omogoča vnos podatkov o izpostavljenosti, npr. ocene izpostavljenosti za ljudi in
okolje ter metode in orodja za oceno izpostavljenosti.
IUCLID 5.4 v razširjenem razdelku IUCLID za razvrščanje in označevanje (razdelek 2.3)
vključuje tudi rezultat ocene PBT (snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so
strupene). Poročati je mogoče tudi o dodatnih informacijah glede ocene nevarnosti za ljudi
(povzetki končnih točk v razdelku 7).
Uporabnikom bodo na voljo tudi nove funkcije, kot so:
 organizacija dokumentov IUCLID po mapah: v različici IUCLID 5.4 je snovi in dokumentacije
mogoče združiti v vnaprej določenih ali prilagojenih mapah;
 ustvarjanje in posodobitev več uporabnikov: z različico IUCLID 5.4 lahko skrbnik
podatkovne zbirke upravlja uporabnike programa IUCLID z Excelovo predlogo in tako
ustvari/posodobi/izbriše več uporabniških računov.

Združljivost in preselitev

Kot pri prejšnjih izdajah je zagotovljena združljivost s prejšnjimi različicami, kar pomeni, da
bodo vsi dokumenti IUCLID, ustvarjeni s prejšnjimi različicami programa IUCLID 5, združljivi z
najnovejšo različico.
Nadgradnja na različico IUCLID 5.4 vključuje postopek preselitve, ki se začne ob prvem zagonu
nove aplikacije IUCLID 5.4. Postopek preselitve je opisan v priročnikih za namestitev. Agencija

ECHA podjetjem svetuje, naj pred nadgradnjo na novo različico ustvarijo varnostne kopije
svojih podatkov.

Vtičniki IUCLID, združljivi z različico IUCLID 5.4, na voljo julija

Nove različice vseh vtičnikov IUCLID, združljivih z različico IUCLID 5.4, bodo na spletni strani
IUCLID na voljo julija, ko bo izdana nova različica programa REACH-IT. Vtičniki na primer
vključujejo vtičnike za preverjanje tehnične popolnosti, razširjanje informacij, izračun
pristojbine in pripravo poročila o kemijski varnosti.

Kaj je IUCLID 5?

IUCLID 5 je ključna programska aplikacija, ki jo kemična industrija uporablja za zbiranje in
izmenjavo informacij o kemičnih snoveh na podlagi usklajenih predlog OECD ter za
zagotavljanje skladnosti z različnimi mednarodnimi zakonodajami. Uporabljajo jo tudi
regulativni organi za shranjevanje in vzdrževanje podatkovnih zbirk o kemičnih snoveh.

Dodatne informacije
Več informacij o funkcijah IUCLID 5.4 lahko poiščete v opombah ob izdaji izdelka. Priročniki za
namestitev in opombe ob izdaji izdelka so vključene v namestitvene pakete porazdeljenih in
samostojnih različic, ki so na voljo na spletni strani IUCLID.
Spletna stran IUCLID 5
http://iuclid.eu/
Spremembe v različici IUCLID 5.4 ter vplivi na predložitev in razširjanje informacij,
vprašanja in odgovori
http://echa.europa.eu/documents/10162/13645/questions_and_answers_iuclid5_4_sl.pdf
ECHA posodablja REACH-IT in IUCLID 5, novosti z dne 11. aprila 2012
http://echa.europa.eu/documents/10162/881691/na_12_10_iuclid+update_sl.pdf
Služba agencije ECHA za pomoč uporabnikom
http://echa.europa.eu/sl/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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