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ECHA-18-B-07-SV 

Information om kemikalier 
Det här hittar du i Echas databaser 
 

 
 

Echa är en unik källa till information om kemikalier som tillverkas i 

och importeras till Europeiska unionen, Norge, Liechtenstein och Island. 
 

Våra databaser innehåller uppgifter om kemiska ämnen, 
deras farliga egenskaper, deras klassificering och hur de 
används på ett säkert sätt. 
 
Dessa uppgifter lämnas in till Echa av företag som har 
skyldigheter i enlighet med Reach-, CLP-, biocid- och PIC-
förordningarna. 
 
 
 
 

Det här faktabladet ger dig en överblick över de 
uppgifter som finns i våra viktigaste databaser: 
 
• Reach: Databasen över registrerade ämnen 
• CLP: Klassificerings- och märkningsregistret 
• Biocidförordningen: Förteckningen över verksamma 

ämnen och biocidprodukter 
• Förordningen om förhandsgodkännande sedan 

information lämnats (PIC-förordningen): Kemikalier 
som omfattas av PIC 
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ECHAS FYRA DATABASER 

Reach: Databasen över registrerade ämnen 

Den här databasen innehåller information om 
tiotusentals registrerade ämnen, vilket gör den till en av 
världens största källor till tillsyninformation om 
kemikalier. 
 
Antalet ämnen i databasen ökar allteftersom företagen 
lämnar in nya registreringsunderlag. 
 
Om du vill veta vilka ämnen som redan är registrerade 
eller vill lära dig mer om farliga egenskaper hos 
kemikalier som tillverkas i eller importeras till EU/EES, är 
den här databasen en ovärderlig informationskälla. 
 

 
 
 
CLP: Klassificerings- och märkningsregistret 

I det här registret finns information om klassificering och 
märkning om anmälda och registrerade ämnen. Det 
innehåller också listan över harmoniserade 
klassificeringar och information om kategorier av farliga 
ämnen enligt Seveso III-direktivet. 
 
Ta en titt i registret för att få reda på mer om 
grundläggande klassificerings- och 
märkningsinformation om ämnen. 
 

 
 

 

Biocidförordningen: Förteckningen över verksamma 
ämnen och biocidprodukter 

Den här databasen innehåller uppgifter om 
kombinationer av verksamt ämne och produkttyp för 
vilka en ansökan om godkännande har lämnats in enligt 
biocidförordningen. Här finns också länkar till 
produktgodkännandena. 
 
Om du vill veta mer om biocidämnen och 
biocidprodukter kan du ta en titt i denna databas. 
 

 
 
PIC: Kemikalier som omfattas av PIC 

Den här databasen omfattar alla farliga kemikalier som 
är förtecknade i relevanta bilagor till PIC-förordningen 
och innehåller information om export och import av 
dem. 
 
Du kan söka efter anmälningar om export eller import 
med hjälp av olika kriterier som t.ex. år, exporterande 
EU-medlemsstat, importland, namn på kemikalie 
och/eller blandning och typ av kemikalie. 
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MER INFORMATION 
 

Information om kemikalier: 

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