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Nu går det att ladda ned IUCLID 5.4
Nu kan den nya, stora uppdateringen av IUCLID 5 laddas ned från IUCLIDwebbplatsen. Den nya versionen har fler fält för exponeringsrapportering,
data för PBT-bedömning (långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen)
och hälsofarlighetsbedömning samt olika nya funktioner.
Helsingfors den 5 juni 2012 – Företag och myndigheter uppmanas installera IUCLID 5.4 för
att vara redo att lämna in registreringsunderlag till Echa från och med juli 2012, när den
uppdaterade versionen av Reach-IT lanseras. Registranter som vill lämna in nya
registreringsunderlag eller uppdateringar innan den nya versionen av Reach-IT kommer måste
dock fortfarande använda IUCLID 5.3.

Nya egenskaper hos IUCLID 5.4

IUCLID 5 innehåller mallar för kemikaliers inneboende egenskaper och faroegenskaper, men
möjligheten att rapportera i strukturerad form om tillverknings- och användningsförhållanden
och om exponering förknippad med tillverkning och användning har begränsats. I IUCLID 5.4
har avsnitt 3 omarbetats för att öka möjligheten att dokumentera information om
användningar. Dessutom har databasstrukturen utökats så att det går att föra in
exponeringsinformation, till exempel exponeringsuppskattningar för människor och miljö samt
metoder och verktyg för exponeringsbedömning.
IUCLID 5.4 innefattar dessutom resultatet av PBT-bedömningen (bedömningen av långlivade,
bioackumulerande och toxiska ämnen) i det utökade avsnittet om klassificering och märkning i
IUCLID (avsnitt 2.3). Även ytterligare information om hälsofarlighetsbedömning kan
rapporteras (jfr sammanfattningarna för endpoints i avsnitt 7).
IUCLID 5.4 innehåller också bland annat följande nya funktioner för användarna:
 Dokumenten i IUCLID är ordnade i en mappstruktur: i IUCLID 5.4 kan ämnen och
registreringsunderlag grupperas i fördefinierade eller specialanpassade mappar.
 Funktion för att skapa och uppdatera flera användare i taget: i IUCLID 5.4 kan
databasadministratören hantera IUCLID-användare med en Excelmall, vilket betyder att det
går att skapa/uppdatera/ta bort flera användarkonton i taget.

Kompatibilitet och migration

Liksom tidigare nya versioner är IUCLID 5.4 bakåtkompatibel, vilket innebär att alla IUCLIDdokument som skapats med tidigare versioner av IUCLID 5 kan laddas upp till den senaste
versionen.
Uppgraderingen till IUCLID 5.4 innefattar ett migrationssteg som börjar med att det nya
IUCLID 5.4-programmet startas för första gången. Migrationsförfarandet beskrivs i
installationsmanualerna. Echa rekommenderar starkt att företag säkerhetskopierar sina data
före uppgraderingen till den nya versionen.

Insticksprogram för IUCLID som är kompatibla med version 5.4
släpps i juli

Nya versioner av alla insticksprogram för IUCLID som är kompatibla med IUCLID 5.4 kommer
att finnas tillgängliga på IUCLID-webbplatsen i juli, när den nya versionen av Reach-IT
lanseras. Exempel på insticksprogram är programmen för teknisk fullständighetskontroll,
spridning och beräkning av avgifter samt rapportgeneratorn för kemikaliesäkerhetsrapporter.

Vad är IUCLID 5

IUCLID 5 är en viktig programvara som kemikalieindustrin använder för att samla in och
utbyta information om kemikalier utifrån OECD:s harmoniserade mallar och för att kunna följa
olika internationella lagar. Dessutom använder tillsynsmyndigheterna IUCLID för att upprätta
och underhålla kemikaliedatabaser.

Mer information
Mer information om funktioner i IUCLID 5.4 finns i utgåvenoteringarna (”release notes”).
Installationsmanualer och utgåvenoteringar ingår i installationspaketen för de distribuerade
och fristående versioner av programmet som finns på IUCLID-webbplatsen.
IUCLID 5-webbplatsen
http://iuclid.eu/
Frågor och svar om ändringar i IUCLID 5.4 och inverkan på inlämning och spridning
av information
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
Echa uppdaterar Reach-IT och IUCLID 5, nyhetsbrev av den 11 april 2012
http://echa.europa.eu/documents/10162/881691/na_12_10_iuclid+update_sv.pdf
Echas stöd- och informationspunkt
http://echa.europa.eu/sv/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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