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Information om kemikalier 
Hvad du kan finde i ECHA's databaser 
 

 
 

ECHA er en enestående kilde til oplysninger om kemikalier, der fremstilles i og 

importeres til Den Europæiske Union, Norge, Liechtenstein og Island. 
 

Vores databaser rummer information om kemiske 
stoffer, deres fareegenskaber og klassificering, og 
hvordan de anvendes sikkert. 
 
Denne information indsendes af virksomhederne til 
agenturet i henhold til disses forpligtelser som fastsat i 
REACH-, CLP-, biocid- og PIC-forordningerne. 
 
 
 

Dette faktablad giver et overblik over de data, der findes 
i vores centrale databaser: 
 
• REACH: database over registrerede stoffer 
• CLP: fortegnelse over klassificeringer og mærkninger 
• Biocidforordningen: liste over aktive stoffer og 

biocidholdige produkter 
• Forordningen om forudgående informeret samtykke 

(PIC): kemikalier omfattet af PIC 
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ECHA'S FIRE DATABASER 

REACH: database over registrerede stoffer 

Denne database rummer information om titusinder af 
registrerede stoffer, hvilket gør den til en af verdens 
største kilder til lovpligtig information om kemikalier. 
 
Antallet af stoffer i databasen vokser fremdeles, 
efterhånden som virksomhederne indsender nye 
registreringsdossierer. 
 
Hvis du vil vide, hvilke stoffer der allerede er registreret, 
eller vil vide mere om de farlige egenskaber ved 
kemikalier, der fremstilles i eller importeres til EU/EØS, 
er denne database en uvurderlig kilde til information. 
 

 
 
 
CLP: fortegnelse over klassificeringer og mærkninger 

Denne fortegnelse indeholder klassificerings- og 
mærkningsinformation for anmeldte og registrerede 
stoffer. Den indeholder listen over harmoniserede 
klassificeringer såvel som information om kategorier af 
farlige stoffer i henhold til Seveso III-direktivet. 
 
Se oversigten for at få mere at vide om grundlæggende 
information om klassificering og mærkning af stoffer. 
 

 
 

 

Biocidforordningen: liste over aktive stoffer og 
biocidholdige produkter 

Denne database rummer information om kombinationer 
af aktivstof og produkttype, for hvilke der er indgivet 
ansøgning om godkendelse i henhold til 
biocidforordningen. Den indeholder også et link til 
produktgodkendelser. 
 
Hvis du vil vide mere om biocidholdige stoffer og 
produkter, skulle du kaste et blik på denne database. 
 

 
 
PIC: kemikalier omfattet af PIC 

Denne database omfatter alle farlige kemikalier, der er 
opført i de relevante bilag til PIC-forordningen, og 
rummer information om eksport og import heraf. 
 
Du kan søge efter eksport- eller importanmeldelser ved 
hjælp af søgekriterier såsom år, eksporterende EU-
medlemsstat, importland, kemisk navn og/eller 
blandingsnavn og kemikalietype. 
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YDERLIGERE INFORMATION 
 

Information om kemikalier: 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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