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Kynning

1- C&L tilkynningar: Hvað? Hver? Hvenær?

2- Helstu áskoranir C&L tilkynninga 

3- IT tól sniðin að allra þörfum

4- Hvar er hægt að leita frekari upplýsinga?



Titill V (kafli 2) CLP reglugerðarinnar:

– Iðnaði ber skylda til að tilkynna ECHA (grein 40-41)

– ECHA ber skylda til að setja upp og viðhalda C&L 

skrá (grein 42)

Lagalegar skyldur 

Titill XI REACH reglugerðar hefur verið felldur úr gildi.
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• Efni sem þarf að skrá undir REACH

Einnig efni sem ekki eru hættuflokkuð!

Ef þú skráir efni þitt undir REACH fyrir 1. des og skráin 

inniheldur CLP upplýsingarnar, þarftu ekki að tilkynna sérstaklega til 

C&L skránnar.

• Hættuleg efni skv CLP

Ekkert þyngdarmark !

• Hættuleg efni í efnablöndum, yfir ákveðnum 

styrkleikamörkum

… OG ERU SETT Á MARKAÐ !

Hvaða efni þarf að tilkynna?
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Þeir aðilar sem þurfa að tilkynna efni eru:

– Framleiðendur, 

– Innflytjendur, eða 

– Hópar framleiðenda/innflytjenda

Hverjir þurfa að tilkynna?

– Downstream users, distributors and producers or 

importers of articles do not need to notify.
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• Almenn regla: Innan mánaðar frá markaðssetningu

• Þau efni sem eru á markaði 1. desember 2010 þarf að 

tilkynna fyrir 3. janúar 2011

(Fyrsti virki dagur eftir 1. janúar)

Hvenær skal tilkynna?

– Innflytjendur; Innan mánaðar frá komu efnis á 

tollsvæði

– Fyllið inn C&L part REACH skránnar STRAX
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Grein 40 CLP reglugerðar:

• Auðkenni og upplýsingar tilkynnanda 

• Auðkenni efnis/efna

• Flokkun efna samkvæmt CLP reglugerð 

• Ástæða fyrir “no classification”

• Merkingar (Hættumerki, viðvörunarorð, hættusetningar 

og viðbótar hættusetningar) 

• Specific Concentration Limits (SCL) / M-factors og 

viðeigandi vísindaleg rök 

Hvað þarf tilkynning að innihalda?



Helstu áskoranir 

• Lokafrestur: 3 janúar 2011 !

• Mikill fjöldi C&L tilkynninga

– 324 698 hingað til 

• Magn upplýsinga sem hver tilkynning útheimtir

• Mismunandi þarfir tilkynnanda



• IT Tól til að undirbúa C&L tilkynningu:

– C&L tilkynningar á netinu

– IUCLID 5.2

– XML format / Excel tól til að setja saman Bulk file 

– Excel skjal til að mynda hóp innflytjanda/framleiðanda

http://echa.europa.eu/clp_en.asp

• REACH-IT – vefgátt til afhendingar:

Tölvutæk aðstoð í boði

http://echa.europa.eu/clp_en.asp


Tilkynning skref fyrir skref

Skref 1:  Búa til notendareikning í REACH-IT

Skref 2:  Mynda hóp framleiðenda/innflytjenda (valfrjálst)

– Max. 500 í hóp

– Beint í REACH-IT eða með excel tóli

Skref 3:  Setja saman tilkynningu í viðeigandi IT-tóli

Skref 4:  Senda tilkynningu í gegnum REACH-IT

Tilkynning er alltaf send í gegnum REACH-IT, óháð IT-tóli



Tilkynningar í gegnum netið

• Sérsniðið fyrir smærri fyrirtæki (þó ekki eingöngu)

• C&L tilkynningar unnar beint í REACH-IT 

• Einfölduð framsetning:

– Færri reitir til að fylla

– Nauðsynlegir reitir sérmerktir

– Tengist C&L skránni (þ.m.t. viðauki VI) 

– “I agree” takkinn

– Hjálp og leiðbeiningar á netinu



Tilkynningar í gegnum netið

• Algeng mistök:

– Undirbúningur ekki nægur

– Reynt að tilkynna þegar skráð efni (REACH) á netinu 

– Fyrsta skráning vs Uppfærð 

skráning

– Safnið saman öllum upplýsingum fyrirfram

– Athugið Viðauka VI CLP reglugerðar

– Leiðbeiningarbæklingur (IUM part 16)
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp


C&L tilkynning með IUCLID 5

• Tilkynning búin til í IUCLID 5.2

– Sniðmát = “CLP notification” 

– IUCLID 5 tilkynning er síðan send í gegnum REACH-IT



IUCLID 5 Kafli 1.1- Auðkenni efnis

• Reference substance:
– með EC númeri;

EÐA

– Með CAS númeri;

EÐA

– með IUPAC nafni + Molecular formula + Molecular weight range 
+ Structural formula;

EÐA

– með IUPAC nafni + Remarks;

EÐA

– með IUPAC nafni + SMILES notation. 

• Tegund efnis:



IUCLID 5 Kafli 1.2 - Samsetning

• Hreinleiki efnis

• Fyrir hvern efnaþátt / óhreinindi / aukefni :

– EC númer EÐA CAS númer EÐA IUPAC heiti;

OG

– Typical concentration EÐA Concentration range.

• Ef óhreinindi eða aukefni hafa áhrif á C&L efnis:



IUCLID 5 Kafli 2.1 - Flokkun

• Efni hættulaust:

hakaðu við

• Efni hættuflokkað:

– Hættuflokkur

– Hættusetning 

– Marklíffæri (STOT)

– Ástæða engrar hættuflokkunar

– Ef sett eru “specific concentration limits” þá Concentration 

range + hættusetning

– Chemical Safety Report (CSR) til að uppfylla grein 10 CLP 

reglugerðar (í kafla 13 í IUCLID)



IUCLID 5 Kafli 2.1 - Merking

• Fyrir hættuflokkað efni:

– Viðvörunarorð

– A.m.k ein Hættusetning

– Ef við á þá Viðbótar 

Hættusetningar

– Ef við á þá Hættumerki



C&L tilkynning með IUCLID 5

• Sértækir möguleikar IUCLID 5:

– Tilkynningar efnis með fleiri en eina samsetningu

– Tilkynningar efnis með fleiri en eina hættuflokkun



C&L tilkynning með IUCLID 5

• Algeng mistök:

– IUCLID 5.1 !

– Rangt sniðmát (template)

– Ekki samræmi milli kafla 1.1 and 1.2

– Upplýsingar vantar (kafli 2.1)

– Reynt að tilkynna C&L fyrir efni sem þegar er skráð undir REACH

– Leiðbeiningarbæklingur (DSM part 12) 

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

– Athugið hvort efnið sé þegar skráð/tilkynnt

– Athugið Viðauka VI CLP reglugerðar

– Notið TCC plug-in tólið!

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp


Magntilkynning

• Til að tilkynna mörg efni í einu

• XML skrá send gegnum REACH-IT

• Excel skjal til að safna upplýsingum og færa á XML form



Magntilkynning

– Safnið saman öllum upplýsingum áður en hafist 

er handa

– Athugið Viðauka VI CLP reglugerðar 

(samræmd hættuflokkun) 

• Algeng mistök:

– Gleyma að velja “enable macros”

• Helstu takmörk Bulk file:

– Aðeins fyrir efni með CAS eða EC númer

– Aðeins fyrir efni sem hafa eina efnasamsetningu og eina hættuflokkun

– Ekki er hægt að setja SCL eða M-factor þar sem ekki er hægt að láta 

fylgja viðeigandi vísindaleg rök (grein 10 CLP)



IT tól sniðin að allra þörfum!

Margar 

samsetningar/

hættuflokkanir   

IUCLID 5
JÁ

Margar 

tilkynningar? 

NEI

Bulk XML
JÁ

Tilkynnt á netinu
NEI

+ Hópur

F/I

Samræmi milli allra IT tóla !



Hópur framleiðenda/innflytjenda

Í REACH-IT er hægt að:

– Búa til og uppfæra 

hópana þína

– Tilkynna sem einn 

hópur

"A group of manufacturers or importers can be one of the following:

- a Corporate company with different legal entities

- several companies that have no specific links between each other

- a SIEF

- a Joint Submission …

that agree on a common C&L for the same substance.”



- Leiðbeiningarbæklingur (IUM part 15) 

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

- Hópur inniheldur alltaf það fyrirtæki sem bjó til 

hópinn í REACH-IT 

- Allar breytingar á hópnum í REACH-IT eru skráðar 

og því er ekki þörf á að uppfæra tilkynningar þegar hópur er 

uppfærður

Hópur framleiðenda/innflytjenda

Aðeins er send ein tilkynning fyrir hönd alls hópsins !

Þ.e. Ef þú bætir einum eða fleiri meðlimi við hóp, þá mun hann sjálfkrafa 

verða hluti af öllum tilkynningum sem þegar hafa gerðar fyrir hönd hópsins.

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp


• Submission report sem inniheldur:

– Submission number

– Reference number (Notification number) fyrir hvert efni

– Skilgreiningu á hópnum

Hvað gerist eftir tilkynningu?

1

Virus check

Format check 

C&L notification

2

Business Rules 
Verification

3

Confirmation of 
successful 
submission



Skoða og hlaða niður…

– Getið aðeins leitað í ykkar eigin tilkynningum

– Skráning birtist nokkru eftir tilkynningu (daginn eftir)

– Hægt er að deila PDF skjalinu meðal meðlima í 
hópnum



Flokkun og merking í REACH skrá

– Fyllið út C&L skv. CLP í skránni STRAX

– NONS (dir. 67/548/EEC) yfir 1T: uppfærið REACH 

skrá eftir 1. des 2010

– NONS (dir. 67/548/EEC) undir 1T: hægt er að 

tilkynna C&L á venjulegan hátt



Hvar eru frekari upplýsingar?

• Á heimasíðu ECHA:

• Frá hagsmunasamtökum atvinnulífsins

• Hjá ECHA Helpdesk og Umhverfisstofnun

Links to manuals

in 22 languages 

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_en.asp


Samantekt

“Don’t wait until the last minute”

• Tilkynningar eru án endurgjalds.

• Það eru IT tól sniðin að allra þörfum.

• Það er hjálp við höndina !

• Lesið leiðbeiningarbæklingana


