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Saker att göra härnäst
Kontrollera märkningen på din produkt: 
innehåller den piktogrammen och faro- och 
säkerhetsangivelserna?  I annat fall kan följande 
hjälpa dig:  

 • Säkerhetsdatabladet: I avsnitt 2 i 
säkerhetsdatabladet finns information om 
klassificering och märkning

 • Echas webbplats 
 • Din branschorganisation
 • Din nationella informationspunkt för CLP: du kan 

få information på ditt eget språk
 • Echas klassificerings- och märkningsregister 

(C&L Inventory): du ser hur andra företag 
har klassificerat ett ämne och om det har en 
harmoniserad klassificering

 • Tillämpa den harmoniserade klassificeringen för 
ämnen

 • Använd din leverantörs klassificering och 
märkning om du inte ändrar kemikaliernas 
sammansättning

 • Förpacka och märk din blandning i enlighet med 
CLP-förordningen 
 
Mer information om CLP-förordningen finns på: 
 » http://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/

understanding-clp

Juridisk terminologi och central information finns 
på 23 EU-språk. Du kan använda onlinetjänsten 
Echa-term för att ladda ner etiketternas faro- och 
säkerhetsangivelser.

 » http://echa-term.echa.europa.eu/sv/home

Hitta svaren på vanliga frågor:
 » http://echa.europa.eu/sv/support/qas-

support/qas

 
FÖR SMF

Klassificeringen, märkningen och förpackningen 
av farliga kemikalier inom EU bygger på 
ett globalt överenskommet system. Detta 
underlättar internationell handel och garanterar 
en konsekvent kommunikation om kemiska faror, 
vilket leder till bättre hälsa, säkerhet och omsorg 
om miljön. Att hålla sig till en enda uppsättning 
regler inom hela världen ökar allmänhetens 
förtroende för en säker användning av kemikalier. 

Starta här: 
 » http://echa.europa.eu/sv/support/small-and-

medium-sized-enterprises-smes 
 
 

En kort vägledning i klassificeringen 
och märkningen av kemikalier inom EU

Klassificering  
och märkning  
av kemikalier

echa.europa.eu

http://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/understanding-clp
http://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/understanding-clp


Klassificeringen,  
märkningen och 
förpackningen av 
kemikalier
Om ditt företag levererar farliga kemikalier inom 
EU måste de märkas i enlighet med förordningen 
om klassificering, märkning och förpackning (CLP) 
innan du släpper ut dem på marknaden. Kraven i 
CLP-förordningen säkerställer att arbetstagare 
och konsumenter i EU får tydlig information om 
riskerna i samband med kemikalier genom lämplig 
klassificering och märkning.  

 » http://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/
understanding-clp

KEMIKALIEMÄRKNINGEN VISAR 
 • kemikaliens namn och produktbeteckningen;
 • leverantörernas namn, adress och 

telefonnummer; 
 • mängden kemikalier i förpackningen;
 • faropiktogram, signalord, faro- och 

skyddsangivelser. 
 » http://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/

labelling

FATTA BESLUT OM KLASSIFICERING OCH 
MÄRKNING 
Om dina kemikalier uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farliga måste du märka dem. Du 
måste beakta samtliga faroklasser och indelningar 
och fatta beslut om den lämpliga klassificeringen 
av fysikaliska faror, hälso- och miljöfaror. Efter 
att du beslutat detta måste du välja de korrekta 
märkningsuppgifterna. 

 » http://echa.europa.eu/sv/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

ANVÄNDNING AV HARMONISERAD 
KLASSIFICERING OCH MÄRKNING
Vissa ämnen har en harmoniserad klassificering 
och märkning (CLH) för att garantera att riskerna 
hanteras på ett lämpligt sätt.  Det är bindande att 
använda den harmoniserade klassificeringen och 
märkningen.  Förteckningen över farliga ämnen 
med harmoniserad klassificering och märkning 
uppdateras ständigt.  

 » https://echa.europa.eu/sv/information-on-
chemicals/annex-v i-to-clp

UNDERRÄTTA ECHA OM KLASSIFICERINGEN AV 
DINA KEMIKALIER
Om du släpper ut ett farligt ämne på marknaden 
måste du underrätta Echa inom en månad om 
dess klassificering och märkning.  För importörer 
räknas en månad från den dag då ett ämne, som 
sådant eller ingående i en blandning, införs fysiskt 
i EU.

 » http://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

KOM ÖVERENS MED ANDRA FÖRETAG  
OM KLASSIFICERINGEN OCH MÄRKNINGEN AV 
DINA ÄMNEN 
I klassificerings- och märkningsregistret 
hittar du ytterligare klassificerings- och 
märkningsinformation om anmälda och 
registrerade ämnen som mottagits från tillverkare 
och importörer.

 » https://echa.europa.eu/sv/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

KONTROLLERA SÄKERHETSDATABLADEN
Säkerhetsdatabladen är det viktigaste verktyget 
för att se till att leverantörer lämnar tillräcklig 
information längs hela distributionskedjan för att 
deras ämnen och blandningar ska kunna användas 
på ett säkert sätt.

 » http://echa.europa.eu/sv/safety-data-sheets

CLP-piktogrammen

Behållaren exploderar om den 
hettas upp 
Mycket kall vätska, brännskador 
vid beröring

Livshotande också i små 
mängder och vid kortvarig 
exponering

Orsakar mycket allvarliga 
långsiktiga hälsoeffekter

 
Explosivt – känsligt för eld, hetta, 
vibration eller friktion

 
Orsakar eller intensifierar eld Ger 
ökad brandfara

Brandfarligt – allvarlig brand kan 
uppstå vid exponering för gnistor, 
öppna lågor, hetta

Hud- och ögonirritation 
Skadliga hälsoeffekter 
Skador på ozonskiktet

Orsakar frätskador på hud och 
ögon Förstör metall

Giftigt för vattenlevande 
organismer 
Långsiktiga skador på ekosystemen

 » http://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/clp-
pictograms
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