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IT nástroje ur čené na 
predregistráciu

Pripravené podľa prezentácie
Catherine Cornu (ECHA/B1)

Preklad a adaptácia: Silvia Surová
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Prehľad

• Prehľad možností na predregistráciu
• Predregistrácia on-line použitím REACH-IT
• Predregistrácia použitím bulk upload
• Predregistrácia použitím single upload
• Aktualizácia predregistrácie
• Použitie tretej strany - third party representative
• pre-SIEF
• ECHA a MSCA 
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Skratky

• REACH IT
• UUID
• TPR - third party representative
• SIEF - Substance information exchange forum
• pre-SIEF
• EC No
• CAS No
• EC Inventory
• QSAR
• ECHA - European chemical Agency
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Možnosti na predregistráciu

-xx
Ako nový registrujúci
po 1. decembri 2008

-xx
Látka, zložka, látka pre krížové
porovnávanie nie je v zozname
EC inventory

xX

Látka jednozložková
viaczložková

všetky komponenty sú v zozname 
EC inventory, 
Tiež všetky látky pre krížové
porovnávanie (read-across) sú v 
zozname EC inventory

bulk upload, 
IUCLID

single upload, 
IUCLID

on-line, 
REACH-IT
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Prehľad

• Prehľad možností na predregistráciu
• Predregistrácia on-line použitím REACH-IT
• Predregistrácia použitím bulk upload
• predregistrácia použitím single upload
• Aktualizácia predregistrácie
• Použitie tretej strany -third party representative
• pre-SIEF
• ECHA a MSCA 
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

• Pred predregistráciou
– Spoločnosť sa musí prihlásiť (sign-up) na REACH-IT
– Užívateľ spoločnosti  musí byť logged in
– Užívateľ spoločnosti musí mať pripravené informácie 

o látke, ktorú chce predregistrovať
– vyberie “pre-register a phase-in substance” v ponuke 

menu
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

• A wizard take the user through a number of 
steps (implemented as different tabs)

1. identification: povinné

2. similar substances: voliteľné

3. tonnage/date: povinné
4. contact: voliteľné

5. representative: voliteľné

6. remarks: voliteľné

7. validation: povinné

celý proces predregistrácie trvá 2 – 40 minút

0.   declaration on “phase-in” status will be added (mandatory)

http://echa.europa.eu 8
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

1. identifikácia: napíšte názov látky, ktorú chcete 
predregistrovať

Jednozložková látka, ktorá má EC n°: 
– Užívateľ/user spoločnosti špecifikuje: 

• EC No, alebo EC názov, alebo
• CAS No, alebo
• Molekulový vzorec.

– REACH-IT vytiahne látku z EC inventory. 
– Užívateľ spoločnosti potvrdí / vyberie z ponúknutých 

možností látku, ktorú chce predregistrovať.
– Nevkladá sa žiaden ďalší chemický názov.

http://echa.europa.eu 10
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

1. identifikácia:
Pre jednozložkovú (mono-constituent) látku, ktorá nemá
EC No: 

– Užívateľ/user spoločnosti špecifikuje: 
• CAS No, alebo názov látky

– REACH-IT potom skontroluje
• Zoznam EC inventory 
• Všetky predtým predregistrované látky

– ak REACH-IT nájde ponuku, užívateľ spoločnosti  
potvrdí alebo nie, či je to daná látka, ktorú chce 
predregistrovať.

– Dodatočné chemické názvy sa môžu vložiť.
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

1. Identifikácia
Pre viaczložkovú látku: 

– Užívateľ spoločnosti vloží názov prvej zložky, akoby 
to bola jednozložková látka, 

– Potom klikne na “add more constituents” až kým 
nevloží všetky zložky (max.10) látky, ktorú chce 
predregistrovať.
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Identification
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Identification
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Identification
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Identification
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

1. Identifikácia : napíšte názov látky, ktorú chcete 
predregistrovať
– Môže byť použitý symbol divokej karty * , ponúkne sa 

viac možností z EC inventory.
– EC číslo a CAS číslo musí byť vložené v správnom 

formáte.
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

2. Similar substances/podobné látky : napíšte 
názvy látok navrhovaných pre QSAR, grouping 
alebo read-across
– Použite rovnaký mechanizmus ako v prípade 

identifikácie  látky “1. identifikácia”
– Veľké množstvo podobných látok može byť

naakumulovaných
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Similar substances
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Similar substances
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

3. Tonnage/tonáž : výber z ponuky /pick list/
– tonnage band: 4 možnosti

• over 1000 tonnes/year
• between 100 and 1000 tonnes/year
• between 10 and 100 tonnes/year
• between 1 and 10 tonnes/year

– envisaged registration deadline: 3 možnosti
• 30/11/2010
• 31/05/2013
• 31/05/2018
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Tonnage
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

4. Kontakt : napíšte alebo vyberte meno 
kontaktnej osoby na predregistráciu vo vašej 
spoločnosti
– Užívateľ spoločnosti môže napísať svoje meno
– Alebo môže vybrať predtým špecifikovanú kontaktnú

osobu.

– Kontaktná osoba nemá priamo prístup na stránky 
spoločnosti v REACH-IT. Ak je to potrebné, treba 
vytvoriť užívateľský účet pre neho.
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contact person
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contact person
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contact person
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contact person
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

4. Tri možné scenáre kontaktu:
– Ak spoločnosť špecifikuje alebo vyberie kontaktnú

osobu v spoločnosti, jej detaily budú dostupné iným v 
pre-SIEFe predregistrujúcim túto látku, iba ak nie je 
vybratá a špecifikovaná TRP – tretia strana.

– Ak je vybratá a špecifikovaná TRP – tretia strana, 
kontaktné detaily TRP budú dostupné účastníkom pre-
SIEFu predregistrujúcim danú látku

– Ak sa nešpecifikuje žiadna kontaktná osoba, ani TRP, 
všeobecné detaily budú dostupné účastníkom pre-
SIEFu.
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

5. Reprezentant: špecifikujte a vyberte tretiu 
stranu (TPR) pre túto predregistráciu
– Úžívateľ spoločnosti môže napísať UUID tohto 

zástupcu TPR.
– REACH-IT potom skontroluje,či UUID je známe a 

patrí TPR.
– Ak áno, užívateľ spoločnosti môže potvrdiť svojho 

TPR.

(dostupné v marci)
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Representative
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Representative
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

6. Poznámky: napíšte dodatočné informácie, ktoré
chcete, aby boli dostupné účastníkom 
pre-SIEFu a vyberte, či chcete dostávať
notifikácie o zmenách v pre-SIEFe do vašej 
mailovej schránky
– Notifikácie budú zaslané užívateľovi spoločnosti, 

ktorý zaslal predregistráciu
– obavy: pridaný nový účastníci, ustanovenie -

facilitator …
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Remarks
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

7. Validácia: validácia vložených informácií
– Validácia je posledným krokom pre podaním 

predregistrácie
– Užívateľ spoločnosti si môže prezrieť vložené data,
– Môže opraviť informácie, ak je to potrebné.
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Predregistrácia on-line 
použitím REACH-IT

• Po predregistrácii
– Užívateľ spoločnosti dostane čislo podania /submission 

number/ po validácii.
– Užívateľ spoločnosti , ktorý predregisroval dostane 

mailovú správu do svojej schránky obsahujúcu:
• link na podaciu správu /submission report/ (pdf

format)  
• Predregistračné čislo.

– Spoločnosť bude mať prístup na webovú stránku pre-
SIEF (všetci užívatelia).

– Spoločnosť môže mať prehľad o všetkých predošlých 
predregistráciách výberom “view pre-registrations” v 
menu

http://echa.europa.eu 38

Submission number
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Internal message
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Prehľad

• Prehľad možností na predregistráciu
• Predregistrácia on-line použitím REACH-IT
• Predregistrácia použitím bulk upload
• predregistrácia použitím single upload
• Aktualizácia predregistrácie
• Použitie tretej strany -third party representative
• pre-SIEF
• ECHA a MSCA 
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Predregistrácia - bulk upload

• Pred predregistráciou
– spoločnosť sa musí prihlásiť /to sign in/ do REACH-IT
– Potrebuje byť logged in
– spoločnosť musí mať pripravený súbor pre látku, 

ktorá má byť predregistrovaná (použitím aplikácie
IUCLID  na predregistráciu)

• Vyberte “pre-register in bulk” v menu

http://echa.europa.eu 42

Bulk upload
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Bulk upload
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Bulk upload
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Predregistrácia - bulk upload

• Po predregistrácii
• Spoločnosť dostane jedno podacie číslo po

validácii.
– REACH-IT verifikujeformát súboru, štruktúru a obsah

súboru. Podanie sa odmietne, ak:
• Formát a štruktúra súboru nie sú správne,
• látka bola zaslaná bez EC n°, alebo
• EC n°je nesprávne, alebo
• UUID  tretej strany TPR neexistuje v REACH-IT.

– Užívateľ dostane správu na svoju e-mailovú adresu
obsahujúcu výsledky verifikácie.

– Ak bolo podanie odmietné, správa bude indikovať v 
čom bol problém.
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Predregistrácia - bulk upload

• Po predregistrácii
– Ak je látka vložená v súbore viac ako raz, považuje sa

to za aktualizáciu.
– Ak predregistrácia prebehla úspešne, užívateľ

spoločnosti dostane správu, ktorá bude obsahovať: 
• link na podanú správu (pdf format) a 
• predregistračné čísla pre predregistrované látky.

– Spoločnosť bude mať prístup na pre-SIEF webove
stránky (všetci užívatelia)

– Spoločnosť si môže prehliadať svoje predregistrácie
cez “view pre-registrations” v menu (všetci užívatelia)
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Prehľad

• Prehľad možností na predregistráciu
• Predregistrácia on-line použitím REACH-IT
• Predregistrácia použitím bulk upload
• Predregistrácia použitím single upload
• Aktualizácia predregistrácie
• Použitie tretej strany -third party representative
• pre-SIEF
• ECHA a MSCA 
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Predregistrácia - single upload

• Kombinuje prvky on-line predregistrácie a bulk 
upload
– Spoločnosť musí mať pripravený súbor (použitím IUCLID 

pre-registration plug-in alebo inou aplikáciou ) ale iba pre 
jednu látku.

– Užívateľ spoločnosti vyberie /potvrdí/ podania súboru.
– Ak nie je špecifikované EC n°pre látku, REACH-IT 

skontroluje zoznam EC inventory a všetky predtým
predregistrované látky.

– Užívateľ spoločnosti potvrdí či chce danú voľbu- ponuku
látky predregistrovať.
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Aktualizácia predregistrácie

– Podanie nasledujúcej predregistrácie (počas trvania 
predregistrácie) pre látku už predregistrovanú sa 
považuje za aktualizáciu. 

– Predregistrácia môže byť kedykoľvek aktualizovaná v 
REACH-IT, nezávisle na tom ako bila podaná (on-line 
predregistrácia, bulk alebo single upload).

– Všetky políčka môžu byť aktualizované okrem názvu 
látky.

– Informácie v pre-SIEFe budú následe aktualizované.
– Predregistrácia sa nedá vymazať. Ak sa potencionálny

registrujúci viac nezaujíma o látku, môže deaktivovať
svoju účasť v pre-SIEFe, ale stále zostáva viditeľný.
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Použitie tretej strany -TPR

– Ak tretia strana TPR získala UUID z webstránky
IUCLID, mala by importovať toto UUID v REACH IT 
počas prihlásenia/sign-up/ (po1.6.2008) aby jej UUID 
bolo známe v REACH-IT.

– Tretia strana TPR  musí oznámiť UUID svojím
klientom, aby si mohli pripraviť predregistráciu.

– UUID tretej strany TPR musí byť známe v REACH-IT 
pred podaním predregistrácie klientom.

– Tretia strana TPR bude mať prístup na pre-SIEF 
webstránku látok predregistrovaných jeho klientom.
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Prehľad

• Prehľad možností na predregistráciu
• Predregistrácia on-line použitím REACH-IT
• Predregistrácia použitím bulk upload
• predregistrácia použitím single upload
• Aktualizácia predregistrácie
• Použitie tretej strany -third party representative
• pre-SIEF
• ECHA a MSCA 

http://echa.europa.eu 52

Po predregistrácii

Podporované REACH-IT
predregistrácia

pre-SIEF: 
zainteresované strany

okolo tej istej látky
(same identifier) sa

zoskupia a komunikujú
navzájom cez

webpage

spoločné podanie/joint 
submission

nepodporované
REACH-IT

Diskusia o totožnosti
/sameness/ látky(pre-
SIEF), zdieľanie dát a 
organizácia spoločného
podania /joint 
submission/ (SIEF)
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pre-SIEF: tvorba

Po príjme prvej predregistrácie látky:
• vytvorí sa pre-SIEF pre túto látku

– spoločnosť/TPR môže vidieť pre-SIEF výberom “view pre-
SIEF” v menu (všetci užívatelia).

– spoločnosť/TPR je v zozname ako účastník pre-SIEFu.

• pre-SIEF web stránky sa vytvoria aj pre všetky látky
navrhnuté pre krížové porovnávanie/read-across
– spoločnosť/TPR sa naviguje na tieto stránky.

• Pre viaczložkové látky, sa vytvoria pre-SIEF webove
stránky pre individuálne zložky
– spoločnosť/TPR sa naviguje na tieto stránky the 

company/TPR can “navigate” to these webpages.
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pre-SIEF: ú časť

K existujúcemu pre-SIEFu sa pridajú:
• následní potencionálni registrujúci
• majitelia dát prihlásení po publikácii zoznamu

predregistrovaných látok (01.01.2009)
• Registrujúci

– s podaním pred 01.06.2018
– látok považovaných za registrované
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pre-SIEF: SIEF formation 
facilitator

To initiate discussions after pre-registration a 
“SIEF formation facilitator” can be identified on 
the pre-SIEF webpage:

• Only potential registrants can volunteer to 
become SIEF formation facilitator, on a 
first-come first-serve basis.

• Not legally binding, no additional obligations.
• Can post information to the other participants in 

a separate text box on the pre-SIEF webpage, 
e.g. on further communication tools to be used.
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pre-SIEF: dostupné informácie 
na webstránke pre-SIEFu

• Pre registrujúcich, potencionálnych registrujúcich, a ich
TPRs
– Názov látky

– Látka navrhnutá pre krížové porovnávanie, bez možnosti navigácie 
na tieto SIEFy

– Informácie od facilitatra SIEFu
– Prehľad účastníkov SIEFu:

• Meno kontaktnej osoby spoločnosti
• Typ partnera (potential registrant, registrant, dataholder)
• Tonáž a termín registrácie
• Linky na informácie od každého účastníka
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pre-SIEF: dostupné informácie 
na webstránke pre-SIEFu

• Pre držiteľov  údajov
– Názov látky
– Látka navrhnutá pre krížové porovnávanie, bez 

možnosti navigácie na tieti SIEFy
– veľkosť pre-SIEFu (počet účastníkov)
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Pre-SIEF
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Prehľad

• Prehľad možností na predregistráciu
• Predregistrácia on-line použitím REACH-IT
• Predregistrácia použitím bulk upload
• predregistrácia použitím single upload
• Aktualizácia predregistrácie
• Použitie tretej strany -third party representative
• pre-SIEF
• ECHA 
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• ECHA publikuje na internete zoznam
predregistrovaných látok - 1.1.2009 (art.28(4)).
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Search
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Search
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Ďakujem za pozornos ť


